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CYFRANIADAU  I LAW 

A THRWY EBOST ERBYN

Harri Bryn Jones 

4ydd o Fehefin

Marc a Buddug Jones

 24ain oFai

 26ain o Fai

Cyfraniadau sydd eisioes wedi eu teipio mewn atodiad ffeil word 
neu lluniau trwy ebost at
 papurfama@hotmail.co.uk
Erfyniwn ar ein cyfrannwyr i’n cefnogi trwy gadw at y dyddiad uchod.
Ni ellir sicrhau cynnwys deunydd sy’n cyrraedd wedi’r dyddiad a nodir.
Gwerthfawrogwn gyfraniad o £5 am hysbysebion personol neu 
am ddiolchiadau.Trwy law y trysorydd os gwelwch yn dda. 

Hoffwch ein 
tudalen 

@papurfama

Papur Fama
Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i gynhyrchu 

Papur y mis hwn y gallwch gael yn eich dwylo, ac hefyd yn 
llawn lliw ar y lein.

 Oherwydd y cyfyngu sydd ar weithgareddau y dyddiau hyn bob 
deufis y byddwn yn cyhoeddi am eleni, felly mis Mehefin fydd y 
rhifyn nesaf ac yna fe fydd yn fis Medi. Oherwydd hynny rydym yn 
gofyn i’r nifer fawr ohonoch sy’n talu am flwyddyn am £5 eleni.

Y mae yn y rhifyn hwn nifer o deyrngedau, ond rwy’n siwr y caf 
faddeuant am dynnu sylw at un yn arbennig sef Mrs Vera Jones. 
Bu Vera gyda’i gwr y Parch Bryn Jones yn hynod weithgar gyda’r 
papur, yn gadeiryddion a Vera  hefyd fel ysgrifenyddes a fyddai’n 
teipio holl gynnwys y Papur cyn dyddiau e-bost. Roedd ei gallu 
i ddehongli ambell lawysgrifen ac i gywiro gwallau yn gwneud 
gwaith Golygydd yn llawer haws. Coffa da amdani ac mae’n 
cydymdeimlad gyda Bryn a’r teulu oll.

Gair o Ddiolch 
Dymuna Bethan, Gareth, Rhian, Ann a’u teuluoedd ddiolch i’r 
gymuned am bob arwydd o gydymdeimlad yn dilyn marwolaeth 
Dai (William David Davies) ym mis Chwefror. Diolch i bawb 
am y caredigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu galar, yn dilyn 
eu profedigaeth, a diolch hefyd am yr holl gyfraniadau tuag at 
elusen ‘Tý’r Eos’ er cof am Dai – gwerthfawrogi’n fawr. Dymuniad 
dad oedd i barhau i helpu eraill. https://www.justgiving.com/
fundraising/daidaviesnumberone 

ALED LLOYD DAVIES
Dymuna Beryl a’r teulu ddiolch o galon am y cydymdeimlad a’r 
caredigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli 
Aled; hefyd am yr holl roddion niferus a dderbyniwyd tuag at 
Cronfa Ymchwil Alzheimers a Chartref Gofal Plas Derwen.
Diolch yn fawr iawn.

Ym mis Chwefror penderfynais i a fy mrawd Taidhg hel 
arian ar gyfer Mind Cymru trwy redeg 50 milltir yn 

ystod y mis. Mae Taidhg yn chwarae pel-droed i dîm Con-
nahs Quay Nomads ac mi oedd y tîm yn hel arian ar gyfer 
Mind Cymru drwy annog bob un o’i chwaraewyr i gerdded/
rhedeg un milltir bob diwrnod o mis Chwefror. Yn 
hytrach na cherdded un milltir y diwrnod penderfyn-
nom i herio ein hunain a cheisio rhedeg 50 milltir 
dros y mis.

Pwrpas y sialens oedd i godi arian tuag at Mind 
Cymru ac i wneud siwr fod chwarewyr Connahs Quay 
Nomads yn cadw yn heini ag i helpu’r chwarewyr i 
gadw eu meddwl yn iach.
Mi oeddym yn tueddu i fynd i redeg bob bore cyn i 
Taidhg fynd i’r ysgol a cyn i mi gychwyn fy ngwersi 
ar-lein. Roedd mam a Heti, y ci, yn dod hefyd. Roedd 
hi yn anodd iawn deffro yn fuan yn y bore ag i gael yr 
egni i fynd rhedeg, ond wedi i mi fod yn rhedeg roed-
dwn yn teimlo yn well ac yn barod i wneud fy ngwaith
.
Erbyn diwedd y mis mi oedd hi’n mynd yn fwy a mwy 
anodd i godi yn y bore ac mi oedd mam yn dod a Har-
ribos efo hi i’n llwgrwobro ni!

Rhai boreau roeddym yn rhedeg o Nercwys trwy’r 
Wyddgrug. Pryd bynnag roedd Taidhg yn gweld rhy-
wun oedd yn ei adnabod roedd o yn rhedeg yn andros 
o gyflym ac wedyn yn arafu wedi i ni fynd o gwmpas 
y gornel.
Cawsom lawer iawn o hwyl yn rhedeg a dwi’n falch 
fy mod wedi cyflawni yr her. Erbyn diwedd y mis mi 
oeddym wedi rhedeg dros 100km yr un. Mi gafon 
ni lawer iawn o gefnogaeth gan ffrindiau a gan ein 
teulu ag mi oedda ni yn lwcus iawn i hel gymaint 
o arian drwy nodd. Yn ogystal a hel arian ar gyfer 
achos da mi wnes i gyflawni fy nôd o redeg 5k mewn 
llai na hanner awr a cadw yn heini. Gan fy mod wedi 
mwynhau rhedeg dwi wedi cario ‘mlaen a gobeithio 
y cai gymeryd rhan mewn sialens fel hyn eto. Dwi 
mor ddiolchgar i bawb am yr holl gefnogaeth a dwi 

Rhedeg er mwyn ‘Mind’

SION POWEL (1735-61)
Gwehydd a Bardd o
Nant Rhydyreirin, Llansannan.
Un o’i feibion oedd John Powel
A briododd ferch o’r Wyddgrug 
A magu llond ty o blant yng Ngwernaffild
Bu farw yn 1830 a’i gladdu yn Nhreffynnon

Os oes rhai o’i ddisgynyddion yn yr ardal o hyd byddai’n 
dda gen i glywed amdanynt. Byddwn yn dra diolchgar am 
unrhyw wybodaeth.

Cledwyn Fychan, Y Fedw, Llanddeiniol
Llanrhystud, Ceredigion. SY23 5DT
Ffôn 01974 202560

mor falch ein bod wedi medru hel gymaint o arian ar gyfer 
elusen mor haeddiannol. Drwy’r sialens cododd Connah’s 
Quay Nomads dros £7,000 ar gyfer Mind Cymru.
Mabli Wiegand
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chwarter canrif.
Mae hon wedi bod yn yrfa hynod ddiddorol ac amrywi-
ol, ond teimla Llinos Mary Jones bod yr amser wedi dod 
i drosglwyddo’r fantell i’r genhedlaeth iau. Ar ddiwedd y 
cyfnod arbennig hwn, dywed bod ganddi cymaint i fod 
yn ddiolchgar amdano, ac mae’n edrych ymlaen at gael 
gwneud pethau na chafodd gyfle i’w gwneud cyn hyn. Gw-
erthfawroga’r ffaith ei bod wedi cael iechyd da i’w galluogi i 
godi’n gynnar i fynd i’r ysgol yn ddyddiol a gweld dechrau a 
diwedd pob un o’r 137 o dymhorau yn ddi-dor!! Mae’r cyfan 
wedi cyfoethogi ei bywyd, a’r atgofion yn rhai y bydd yn eu 
trysori am byth!!

GYRFA HIRFAITH!!

Wedi 46 mlynedd ddi-dor yn yr alwedigaeth 
arbennig o addysgu plant cynradd, bydd 
Llinos Mary Jones, yn ymddeol ar ddiwedd 

Tymor y Gwanwyn eleni.
A hithau’n un o ferched “mwynder Maldwyn”, 
cychwynnodd ar yr yrfa hirfaith hon fel athrawes 
yn Ysgol Gynradd Llanfyllin ym Medi 1975, wedi tair 
blynedd yn y Coleg Normal ym Mangor. Dychwelodd 
i’r Normal yn rhan amser am dair blynedd yn ddiwed-
darach gan ennill gradd dosbarth cyntaf mewn Ad-
dysg ym 1983. Ym 1979, fe’i hapwyntiwyd yn athrawes 
fro gyntaf i Awdurdod Addysg Powys, cyn symud 
ymlaen a newid sir ac ardal ym 1984, pan apwyntiwyd 
hi yn brifathrawes ar Ysgol Gynradd Gwyddelwern, ger 
Corwen.
Treuliodd 13 mlynedd hapus yng Ngwyddelwern, cyn 
symud ymlaen i gymryd mantell Pennaeth Ysgol Gymraeg 
Glanrafon, Yr Wyddgrug ym 1997, yn dilyn ymddeoliad Mr 
Elwyn Roberts, ac mae wedi  arwain yr ysgol honno am 24 
mlynedd tan ei hymddeoliad. 
Yn ystod yr yrfa arbennig hon, dywed Llinos Mary Jones ei 
bod wedi cael cyfle i gyfarfod ac i gyd weithio gyda phobl 
arbennig iawn, ac mae’n gwerthfawrogi cwmni pob un 
ohonynt. Mae wedi cael y fraint erbyn hyn o gyd gerd-
ded gyda channoedd os nad miloedd o blant, wrth iddyn 
nhw droedio trwy’u haddysg gynradd. Mae ffyniant Ysgol 
Glanrafon ar hyd y blynyddoedd yn golygu ei bod yn gadael 
y gwaith adeiladu presennol ar yr estyniad arfaethedig ar 
ei hôl, yn dystiolaeth teilwng i’w gwaith caled am bron i 

Llinos Mary Jones

“CAPTEN
YSGOL GLANRAFON”

– HWYL FAWR MISS JONES

Penodwyd Miss Llinos Mary Jones yn Bennaeth Ysgol 
Glanrafon, Yr Wyddgrug yn Nhymor y Gwanwyn 1997. 

Erbyn hyn, bu yma am 24 o flynyddoedd, ond cyfanswm o 
46 o flynyddoedd ym myd addysg. Tipyn o gamp! 
“Mae’r athrawon gorau yn dysgu o’r galon, nid o lyfr”
Un o’r pethau sy’n rhoi pleser mwyaf i Miss Jones yw gweld 
Neuadd yr ysgol “dan ei sang” a’r digsyblion o’i blaen fel 
“gardd o flodau”. Mewn gwasanaeth, byddai wastad yn an-
nog y disgyblion i ganu “nerth eu pennau nes byddai’r nen-
fwd yn drybowndio!”. Roedd ei storïau i’r disgyblion bob 
amser yn llawn annogaeth ac un o’r negeseuon a glywai’r 
plant yn aml ganddi oedd “gwell gwên na gŵg”. BENDI-
GEDIG yw ei hoff air ac fe’i defynddia yn rheolaidd gan 
ddiolch i’r disgyblion am y fraint orau posib o gael sefyll o 
flaen 333 o ddisgyblion yn wythnosol.  Yn aml ar derfyn pob 
gwasanaeth ysgol, byddai’n atgoffa’r disgyblion (a’r staff 
wrth gwrs) i “ail-chargio’r batris” dros y penwythnos.  
Wrth gwrs, newidiodd popeth flwyddyn yn ôl – a gofid 
mawr i Miss Jones fu iddi fethu cynnal gwasanaeth wyth-
nosol ar fore Gwener oherwydd yr holl gyfyngiadau arnom 
fel ysgol! Llwyddodd serch hynny i gynnal Gwasanaeth 
Rhithiol am 2 o’r gloch bob pnawn Gwener a ddaeth yn 

rhan bwysig o amserlen yr ysgol ers mis Medi.
“Traddodiad yw hanfod pob addysg”
Bu’r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru yn bwysig iawn i 
Miss Jones ac fe lwyddodd i drosglwyddo hyn i’n disgyblion 
ar hyd ei hoes. Mae llawer iawn o’r dywediadau yn aros yn 
y côf ac ar dafodau’r disgyblion hefyd. Credai’n gryf fod yn 
rhaid trwytho’r plant mewn Cymreictod o’i corun i’w sawdl! 
Eithriad fyddai clywed Miss Jones yn ynganu gair Saesneg 
– heblaw am ambell air oedd yn ei thaflu hi yn y gwasaneth 
ar brydiau. “Jujutsu” oedd un o’r geiriau estron rheiny – 
gair eithaf trafferthus o ran ynganiad wrth iddi gyflwyno 
tystysgrifau i ddisgyblion yn y gwasanaeth. Ond wrth gwrs, 
doedd dim yn ei threchu, a parhau fyddai i annerch y plant 
â gwên. 
“Lle i bob peth a phob peth yn ei le”
Pleser yw gweld Swyddfa Miss Jones ble mae’r holl ffeiliau a 
chofnodion trefnus yn llenwi’r cypyrddau. Ei gorchwyl olaf 
yn ddyddiol fyddai gofalu bod ei desg yn gwbl glir. Mae’r 
blwyddlyfrau unigryw sy’n llenwi wal y coridor yn dyst i’w 
balchder o fod yn arweinydd cadarn yr ysgol, ac yn gofnod 
gwerthfawr i holl gymuned Ysgol Glanrafon. 

“Addysgu yw gofalu, caru a dylanwadu gan gyffwrdd calon-
nau am byth”
Un nodwedd o’i chymheriad yw ei chynesrwydd heintus i 
wneud i bawb deimlo’n gartrefol. Yn wir, mae sawl un wedi 

nodi pa mor groesawgar yw hi. Byddai Miss Jones wrth ei 
bodd yn dangos darpar rieni o gwmpas yr ysgol a hynny 
gan fynegi balchder ym mhopeth o’i hamgylch – yr adeilad, 
hanes yr ysgol, y diwylliant, yr addysg orau, llwyddiannau’r 
disgyblion ac wrth gwrs – y plant!!  
“Lle y mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd”
Y plant oedd canolbwynt popeth yn yr ysgol a’u hapusr-
wydd oedd prif flaenoriaeth Miss Jones, ac wrth gwrs fel 
hynny y dylai fod! Ei llinyn mesur bob amser wrth i ni 
drefnu unrhyw weithgaredd yn yr ysgol oedd os fyddai’r 
plant yn elwa o’r profiad. Mae’r cyfnod anodd dros y fl-
wyddyn diwethaf wedi profi fod llawer mwy i ysgol heblaw 
addysg. Mae pob disgybl sydd wedi bod drwy’i haddysg yn 
Ysgol Glanrafon dros y 24 mlynedd diwethaf yn hawlio lle 
arbennig iawn yng nghalon Miss Jones. Mae pwysigrwydd i 
bob plentyn, ac mae pob un yn gallu cyflawni rhywbeth da. 
Yn ei geiriau hi – wrth dderbyn clod, mae pob plentyn yn 
gallu blodeuo. 
“Hedyn heddiw, blodyn fory”
Wrth gasglu cyfarchion ar achlysur ei hymddeoliad, a 
hynny gan gyn-aelodau staff, cyn-ddisgyblion a rhieni, 
y llywodraethwyr a chysylltiadau o fewn y Sir, daeth yn 
amlwg fod pawb yn rhannu’r un sylwadau amdani sef care-
dig, cymwynasgar, cyfeillgar, annwyl a gofalgar. Mae nifer 
wedi ei disgrifio fel pennaeth bwrdfrydig ac ysbrydoledig 
a llawer yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod nhw wedi bod yn 

ddisgyblion neu’n aelodau o staff o dan ei harweiniad. 
Rhoddodd Miss Jones gyfraniad anhygoel ac amhrisiadwy i 
Ysgol Glanrafon. Diolchwn am ei harweiniad, ei chyfeillgar-
wch a’i chwmni difyr.  Yn sicr, hi fu “capten ein llong” am 
24 o flynyddoedd, a bydd colled aruthrol ar ei hôl.  
“Heb Ddysg, heb ddawn,
Heb ddawn, heb ddoethineb,
Heb ddoethineb, heb Dduw,
Heb Dduw, heb ddim,
Duw a digon.”

“y gymysgedd o fwrlwm a gwên”

Arwain Ysgol Glanrafon Yr Wyddgrug, dyna beth ydy 
cyfrifoldeb. Mae’n golygu sicrhau parhad traddodiad 

addysg sydd, heb orddweud o gwbl, wedi achub yr Iaith yn 
Sir y Fflint. Yn ôl ym 50au’r ganrif ddiwethaf fe wyddai y Dr 
Haydn Williams hynny, fe welodd dranc yr iaith yn y Sir a 
gwyddai mai yng ngenau plant bychain oedd yr unig ateb. 
Sefydlwyd pum Ysgol Gynradd Gymraeg yn y Sir, ac yn eu 
plith Ysgol Glanrafon. 

Fy nhad, wrth gwrs, gafod y fraint a’r cyfrifoldeb o fod 
yn arweinydd cyntaf y fenter ac o dan ei ofal ef a wedyn 
Elwyn Roberts a staff oedd yn golygu’r byd i’r ddau ohonynt 
oherwydd eu hymroddiad di-flino  blodeuodd yr ysgol a 
hedfan o fod yn gyw bach mewn dim llai   ‘na un ‘stafell ar 
ymyl sefydliad i fod yn ysgol o gannoedd o blant.

Roedd i mi,  fel un o blant yr arweinydd gwreiddiol,  gael 
y cyfrifoldeb dros benodi’r olynydd i Elwyn, fel Cadeirydd 
y Llywodraethwyr, yn eironic wrth gwrs, ond fe wyddwn i 
fel gweddill y Llywodraethwyr faint ein cyfrifoldeb. Rwy’n 
gredwr cryf bod llwyddiant tîm yn cychwyn ar y brig, yn 
dod o’r top, ac mewn ysgol lle mae’r weledigaeth wreiddiol   
o droi plant o deuluoedd cwbl ddi-Gymraeg yn Gymry dwy-
ieithog yn un mor heriol. Gwyddwn mai dim ond unigolyn 
unigryw allai lenwi’r bwlch, y math o berson sy’n brin a 
dweud y lleiaf - “ no pressure “, fel ma’ nhw’n ei ddweud y 
dyddie hyn!

Fe fyddai’n hollol onest, ‘doeddwn i ‘rioed wedi clywed 
am yr ymgeisydd Llinos Mary Jones, “outsider “ diddorol 
iawn oedd hi i mi yn sicr ond,  o’r eiliad  y darllenais 
amdani roedd un peth yn befriol o amlwg -   brwdfrydedd. 
Cadarnhad o hynny gawso’ ni mewn cyfweliad a gofiaf hyd 

heddiw oherwydd y gymysgedd o fwrlwm a 
gwên. Nid ar chwarae bach mae newid holl 
ddiwylliant plentyn  heb sôn am ei iaith.  
Mae’n waith caled, annodd ac,  heb gariad 
tuag at y nôd , allai ddim dychmygu neb yn 
llwyddo. 

Aeth Llinos ati, dros bron i chwarter canrif 
i fy mhrofi yn iawn - profiad go ddiarth imi! 
Ei chyfrinach oedd bod yn ddigon  craff i 
amgylchynu ei hun efo staff o Gymreictod 
cynhenid ac o frwdfrydedd a thân dros y 
nôd, fel hi ei hun. Ychwanegwch at hynny 
ei hesiampl hi o ymroddiad a brwdfrydedd 
a hwyl roedd y fformiwla yn gyflawn.

Cerdd arbennig wedi ei chyflwyno gan Bethan Wyn Jones ar ran y rhieni.

Yr Adran Iau yn canu caneuon Ffarwel ar y pnawn olaf
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‘Roedd ‘na adeg pan na allem ddychmygu Ysgol Glanrafon 
heb Ron Parry. Dywedwyd yn union yr un peth wedyn pan 
ymddeolodd Elwyn Roberts a gwn y gallaf ddweud ar ran 
pob un ohonom yn gwbl ddidwyll, mae’r un peth yr un mor 
wir am y ferch gyntaf i arwain Ysgol Gymraeg Glanrafon, Yr 
Wyddgrug. Diolch iti Llinos ac ymddeoliad hapus iawn iti.

Nic Parry

Gair o ddiolch gan Nia Ellis, ar ran rhieni 
Ysgol Glanrafon

Caredig. Hapus. Gofalgar. Cefnogol. Annwyl. Brwdfrydig. 
Ysbrydoledig. Prifathrawes orau’r byd! Dyma ddetholiad 

bychan o’r llu o eiriau mae cymuned Ysgol Glanrafon wedi 
eu defnyddio wrth ddweud DIOLCH i chi am eich gwaith 
diflino ar hyd y pedair mlynedd ar hugain diwethaf. 
Mae cenhedlaethau o blant, eu rhieni, teidiau a neiniau, 
wedi cerdded drwy ddrysau ac ar hyd goridorau’r ysgol 
yn ystod eich cyfnod yng Nglanrafon, a phob un ohonynt 
wedi profi eich croeso cynnes ac eich brwdfrydedd tuag at 
addysg Gymraeg y plant. Mi fydd chwith mawr ar eich hôl 
yn Ysgol Glanrafon. 
Dymunwn ymddeoliad hapus i chi, ac unwaith eto ar ran 
cymuned Ysgol Glanrafon, DIOLCH!  

DIOLCH.

Dymuna Llinos Mary Jones ddiolch o galon i bawb am 
eu haelioni a’u caredigrwydd aruthrol tuag ati mewn 

gair a gweithred ar achlysur ei hymddeoliad fel prifath-
rawes Ysgol Glanrafon wedi 24 mlynedd, ac ar ddiwedd ei 
gyrfa o 46 mlynedd ym myd Addysg. Gwerthfawroga’r cyfan 
yn fawr iawn, a dymuna popeth gorau i Ysgol Glanrafon a’i 
holl gymuned ar gyfer y dyfodol. Trysora’n fawr ei chyfnod 
fel capten llong Glanrafon, a braint aruthrol fu cael gwneud 
hynny.

Miss Jones yn croesawu y Pennaeth newydd sef Mrs Olwen Corben 
i’r ysgol.

Hanes Bryn y Beili
Darganfod hen waliau castell a hen sgerbydau ar safle 

Castell Yr Wyddgrug
 

Y Gwaith Archeolegol Diweddar 
 

Yn 2020, trefnwyd i Ymddiriedolaeth Archeolegol 
Clwyd-Powys (YACP) ymgymeryd â gwaith briff gwylio-

archeolegol ynglŷn a’r gwelliannau i’r Parc ar Fryn y Beili. 
Nid oedd unrhyw un yn disgwyl canfod pethau newydd 
o sylwedd ar y safle, gan fod cymaint o newid wedi cael 
ei wneud i wyneb y Parc o ganol y C19fed ymlaen. Ond, 
cafwyd hyd i ddarganfyddiadau diddorol, sylweddol ac 
annisgwyl iawn, sef (i) lefelau wal a llawr amddiffynnol 
posib, ac adeiladwaith arall; a, (ii) darnau o grochenwaith, 
cysylltiedig a’r 12fed / 13eg ganrif.  
 
Gobaith y Bartneriaeth Teiran (CSyFf/CTYrW/Ffrindiau) ydi 
i sicrhau cyllid/grant ychwanegol o rywle ar gyfer cynnal 
prawf C14 (radio-carbon) i ddyddio cynnwys y siarcol a’r 
morter o amgylch yr hen waliau cerrig. Roedd yna ddy-
ddodion lludw mawr hefyd yno wrth y waliau - olion cegin 
efallai yn fwy tebyg na olion tân mawr.  
 
Ar ôl mwy o waith ymchwiliol, ar y Beili Mewnol, daeth-
pwyd o hyd i wal amddiffynnol fawr arall, 3m o drwch, 
yn perthyn i hen Gastell Yr Wyddgrug. Oherwydd maint a 
thrwch y wal, mae’n debyg mai hon yw wal amddiffynnol 
allanol y Castell Normanaidd. Erbyn hyn, fodd bynnag, 
mae’r hen waliau o dan haenen o gerrig man a phridd eto, 
er mwyn eu diogelu - i fodloni Cadw (gwasanaeth amgyl-
cheddol hanesyddol Llywodraeth Cymru).  
Yn hanesyddol credwyd mai dim ond un adeilad o gerrig 
oedd wedi’i godi ar ben y Mwnt. Mae yna olion o waith 
carreg yno i’w gweld heddiw. Y farn gyffredinol oedd mai 
dim ond palisâd pren go fregus oedd o amgylch gweddill 

y Castell. Ond, yn awr, mae’n hollol glir iddo ddatblygu’n 
gastell sylweddol. Roedd Castell yr Wyddgrug, yn ddiau, 
yn chwarae llawer mwy o ran yn hanes yr ardal nag a fed-
dyliwyd yn flaenorol. Bu rhywun yn treulio cryn amser, 
ymdrech ac arian mawr iawn, i gryfhau’r safle’n sylweddol. 
Ond pwy, a phryd?  
 

Darganfod Hen Sgerbydau – Yn Ystod Haf 2020 
 
Yna, darganfuwyd gan y contractwyr (sef T. G. Williams Cyf, 
o Llanelwy), yn ystod Haf 2020,  sgerbydau hanesyddol yn 
y tir yng nghanol y Parc. Cafwyd hyd i saith o sgerbydau. 
Roedd hyn yn syndod i bawb. Trefnwyd i ail-orchuddio, 
diogelu ac amddiffyn y gweddillion ar y safle dros yr haf.  
Roedd y darganfyddiadau annisgwyl yn creu cyffro go iawn 
yn y byd archeolegol, wrth gwrs. Ond llwyddwyd i gadw’r 
holl waith archeolegol a’r darganfyddiadau yn gyfrinach 
dros dro, er mwyn gwarchod y diddordeb hanesyddol. Bu 
angen i’r Cyngor Sir drafod yr holl ddarganfyddiadau’n 
fanwl gyda arbenigwyr Cadw. Cynhaliwyd profion archeo-
legol pellach ar draws yr heneb yn ystod yr haf, yn cyn-
nwys archwiliad magnetometreg anfewnwthiol ar draws 
yr heneb, ond ni ddarganfuwyd mwy. Penderfynwyd ar y 
ffordd orau ymlaen i warchod a diogelu’r safle ac i ddelio ac 
y unrhyw weddillion. Hefyd, roedd rhaid i’r ymgynghorwyr 
(‘Harrisons Design & Development’ o’r Wyddgrug) ail-ddyl-
unio mannau o’r safle yn sydyn iawn i sicrhau ail-ddyluniad 
fyddai’n dderbyniol i Cadw.DADANSODDI’R ESGYRN 
 
Penderfynwyd y bydde’n ddoeth i dynnu’r holl esgyrn allan 
o’r tir, yn ofalus iawn, a’i hanfon i le diogel gyda arbenigwyr 
i’w archwilio’n fanwl. Felly, mae’r saith sgerbwd a ddaeth 
i’r golwg yn 2020 (ac ychydig o esgyrn eraill o’r heneb a 
oedd eisoes yng ngofal y Cyngor Sir) wedi’u hanfon i gyd 
i Brifysgol Durham i’w dadansoddi. Mae gan y Brifysgol 
brofiad sylweddol o ddadansoddi hen sgerbydau hanesy-
ddol fel rhan o’i gwasanaethau archeolegol. Rydym yn 
ansicr o ddyddiad hanesyddol yr esgyrn a ddaeth i’r golwg 

yn 2020 ar hyn o bryd - gan nad oedd unrhyw nodweddion 
na darganfyddiadau archeolegol yn gysylltiedig a nhw lle 
cafwyd hyd iddynt. Ond, yn bendant, maent yn hen. Gal-
lent ddyddio o: (i) y cyfnod pan roedd y Castell yn nhwylo’r 
Normaniaid; neu, (ii) efallai, o’r cyfnodion pan roedd y 
Castell yn nhwylo’r Tywysogion Cymreig; neu (iii) gallent 
fod yn gysylltiedig a’r defnydd o’r Castell yn y Rhyfel Cartref 
(1642-1651), gan fod lluoedd y Seneddwyr wedi dylifo i 
mewn i Ogledd-Orllewin Cymru yn 1643 i gipio man drefi 
yno, yn cynnwys Yr Wyddgrug. 
 
Y dadansoddiadau pwysicaf yn y labordai yn y Brifysgol yn 
Durham, fydd: 

•Proffil Osteo – i ddarganfod rhyw, taldra, unrhyw 
afiechydon, ac oedran adeg marwolaeth 
•Profion C14 - i ddyddio a darganfod oedran yr esgyrn i 
gyd  
•Dadansoddiad Isotop Nitrogen - i wybod mwy am ddiet 
hanesyddol yr unigolion  
•Dadansoddiad Isotop Strontiwm - i nodi ble cafodd yr 
unigolion eu geni. (A allent fod yn Ffrancwyr?)  

 
Yn y pen draw, rydym yn gobeithio y bydd y stori i gyd a 
rhai o’r darganfyddiadau yn cael eu harddangos yn y Ganol-
fan Newydd ym Mharc Bryn y Beili. Oes yna sgôp, 
efallai, i ail-adeiladu wyneb unigolyn, i weld sut 
olwg oedd ar un ohonynt, ar gyfer yr arddangosfa – 
pe bai arian ar gael i dalu amdano? 
 

Y Tywysogion Cymreig A’r Castell Yn Yr 
Wyddgrug 

 
Adeiladwyd Castell mwnt a beili Normanaidd ar 
fryn - a oedd, gellir dadlau, yn wylfa lleol naturiol 
dros yr Afon Alun, ac mewn safle strategol bwysig 
- rywbryd rhwng 1093 a 1141. Robert de Montault 
adeiladodd y castell, ar orchymyn yr Iarll newydd 
yng Nghaer, y Norman, Hugh d’Avranches (1047-
1101), penodwyd gan Gwilym Goncwerwr ar ôl iddo 
gipio coron yr Eingl-Sacsoniaid yn 1066. 
 
Tywysogion Cymru yn ymladd dros eu tiroedd 
hanesyddol 
 
Cipiwyd a meddiannwyd y Castell newydd ar 
lannau’r Alun oddi wrth y Normaniaid a’i ddisgyny-
ddion, lawer gwaith, gan y Cymry: 
 
(1) 1146 - ar ôl sawl ymgais, enillodd Tywysog 
Gwynedd, ‘Owain Gwynedd’ (Owain ap Gruffudd 
ap Cynan) (1100-1170), y Castell - digwyddiad mawr 
y flwyddyn yng Nghymru ym 1146, a gofnodwyd 
yn ‘Brut y Tywysogion’. Ail-feddiannodd Ddyffryn 
Alun. Yna: aeth 21 mlynedd heibio cyn i Goron 
Lloegr (Harri II) adfer y Castell, ym 1167. 
(2) 1199 - Meddiannwyd y Castell ar ôl brwydr fawr, 
gan y Tywysog Llywelyn ap Iorwerth (‘Llywelyn 
Fawr’) (1173-1240), a chadwodd y Castell am 41 
mlynedd, hyd ei farwolaeth. Yna: dychwelodd y 
Castell i deulu Montalt; ac, erbyn 1241, roedd y 
Castell wedi’i adfer i greu ‘cadarnle brenhinol’ i 
Goron Lloegr. 
(3) 1245 - Cafodd y Castell ei ddymchwel yn llwyr 
gan Dywysog Gwynedd, Dafydd ap Llywelyn 

(1212-1246), ‘Tywysog Cymru’ - mab Llywelyn Fawr a Joan 
(merch John, Brenin Lloegr) - fel yr ymladdodd i ail feddi-
annau ei diroedd yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Yna: ar ôl 
marwolaeth Dafydd, collwyd y Castell yn sydyn eto; ac yn 
1246-56, roedd Roger de Munthaut II yn ôl yn meddiannu’r 
Castell. 
(4) 1256 - Dinistriwyd y Castell eto, ym 1256, gan y Tywy-
sog Llywelyn ap Gruffudd (1225-1282) (‘Llywelyn Ein Llyw 
Olaf’’). Roedd 11 mlynedd cyn Cytundeb Trefaldwyn (1267) 
lle cydnabu Harry III, fel Tywysog Cymru, Llywelyn ap 
Gruffudd; a sicrhaodd hefyd ryddhad Robert de Mohaut 
III gan Llywelyn; ac felly trosglwyddwyd yr arglwyddiaeth 
dros y Castell a’r dref yn ôl i deulu Mohaut. Yna: yn ystod 
teyrnasiad Edward I (1272-1307), digwyddodd llawer mwy 
o wrthdaro a rhyfel rhwng y Tywysog a Choron Lloegr, ym 
1276-77 a 1282. Lladdwyd Llywelyn ap Gruffudd ym 1282 yng 
Nghilmeri. 
 
Felly, roedd Castell Montault yn nwylo y Tywysogion 
Cymreig ar bedwar achlysur, a buont yn ei ddal am nifer o 
flynyddoedd (am tua 74 mlynedd i gyd, mae’n debyg). Yn y 
cyfamser, erbyn 1267, roedd y tai cyfagos – yn ‘Monte Alto’ 
- wedi cynyddu, ac yn cael eu cofnodi fel annedd ar wahân 
i’r Castell. 
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Ysgol Maes Garmon

Disgyblion yn dychwelyd! 
Braf iawn oedd medru croesawu’r disgyblion yn ôl i’r 

ysgol wedi’r cyfnod diogelu diweddaraf. Dymunwn ddiolch 
i’r holl rieni a gwarchodwyr am chwarae rôl mor werthfawr 
wrth i’n hathrawon gyflwyno gwersi ar-lein. 
 
Penodiadau: 
O fis Medi ymlaen, bydd tair o athrawesau yn dilyn rolau 
newydd o fewn yr ysgol yn sgil ymddeoliadau Mr Llifon 
Jones, Mr Iwan Hughes a Mrs Iona Scott. Yn ddiweddar, fe 
apwyntiwyd Mrs Bethan Wyn Jones yn Bennaeth Cymraeg, 
Mrs Nia Clarkson yn Bennaeth Saesneg, a Mrs Nia Wyn 
Jones yn Ddirprwy Bennaeth. Dymunwn bob llwyddiant 
iddynt. Cawn ddarllen fwy am hanes y tri sy’n ymddeol yn 
y dyfodol agos! 
 
Llongyfarchiadau: 
Llongyfarchiadau enfawr i Seren Smale ar gael ei dewis i 
fod yn rhan o dîm Academi Criced ‘Thunder’ yng Ngogledd 
Orllewin Lloegr. Trwy gael ei chynnwys yn yr academi, 
roedd Seren yn medru dilyn rhaglen ddwys o ymarfer fel 
athletwraig elît, er gwaetha cyfyngiadau Covid. Rydym yn 
falch iawn o lwyddiant Seren; dymunwn bob llwyddiant 
iddi’r tymor hwn. 

Rydym hefyd yn hynod falch o lwyddiant Lucy Williams. 
Mae Lucy yn gwirfoddoli fel hyfforddwraig efo Academi 
Ddawns Coral Leigh yng Nghei Connah, ac yn ddiweddar, 
bu iddi goreograffu dawns acro i ferch oedd eisiau cynry-
chioli Cymru yng Nghwpan Byd Dawns 2021. Nid yn unig i’r 
ferch lwyddo i ennill lle, fe dderbyniodd clod am y ddawns 
unigol orau. Bydd Lucy yn parhau i weithio efo’r ferch i 
sicrhau ei bod hi’n barod ar gyfer y gystadleuaeth fawr. 
Llongyfarchiadau anferthol i ti Lucy! 
 
Hwb 
Tra bod yr ysgol wedi symud i ddysgu ar-lein i’r mwyafrif 
o’n disgyblion, roedd Hwb ar agor i ddisgyblion sy’n blant 
i weithwyr allweddol. Yn ystod y cyfnod diogelu, bu rhai 
o’r disgyblion yn weithgar iawn yn ennill profiadau o’r 
newydd. Ar Ddydd Gŵyl Dewi, fe drefnodd Mr Gareth Wyn 
Jones-Pennaeth Blwyddyn 7- i’r disgyblion ddysgu sut i greu 
teisennau cri. Cafwyd hwyl yn creu’r cacennau a mwy o 
hwyl yn eu bwyta! 
Yn ogystal, bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ynghyd ag 
aelodau staff wedi bod yn gweithio’n ddiwyd i greu ardd 
arbennig fel man tawel i ddisgyblion a staff. Bu’r disgyblion 

yn cynllunio, glanhau, adeiladu, chwynu a thacluso-hyn oll 
er mwyn creu gardd gofio. Mae mwy o waith i’w wneud yn 
paentio a phlannu, ond bydd yr ardd yn fan hyfryd i fynd i 
gael llonydd wedi’r holl lafur. Diolch o galon i Gymdeithas 
Wil Bryan am eu cyfraniad o £100 tuag at brynu planhi-
gion a phaent a diolch i Travis Perkins yr Wyddgrug am 
gyfrannu adnoddau yn rhad ac am ddim. Diolch arbennig 
i’r disgyblion a staff sydd wedi gweithio mor galed- prosiect 
gwerth chweil yn sicr!  
 
Dymuniadau Gorau: 
Mae’r ysgol yn dymuno ymddeoliad hapus iawn i Miss 
Llinos Mary Jones gan ddiolch iddi am ei gwasanaeth fel 
Prifathrawes Ysgol Glanrafon. Bu i Mrs Bethan Wyn Jones 
ysgrifennu cerdd yn arbennig i Miss Jones a chafodd ei 
recordio’n rhithiol gan rai o gyn-ddisgyblion Glanrafon. 
Cewch weld y fideo ar YouTube trwy chwilio am ‘Teyrnged 
Ysgol Maes Garmon i Miss Llinos Mary Jones’ https://www.
youtube.com/watch?v=Dyjt9E58ueM  

Yng nghanol tref yr Wyddgrug  
Mae nant a’i ffrwd ynghudd 
Ac wrth ei glannau synau plant 
sy’n fwrlwm drwy y dydd. 
Ac yno yn blodeuo  
Mae’r cennin Pedr hardd  
yn tyfu’n gryf a chadarn 
o’u meithrin yn yr ardd. 
 
Yn ‘blantos’ yng Nglanrafon 
Cawsom gyfnod oedd mor braf 
A’n dyddiau’n llawn a llawen 
Boed aeaf neu boed haf. 
Roedd snapyn ac roedd gwersi 
Roedd steddfod ac roedd cân, 
A pherthyn oeddem ni bob un 
Yn ‘blantos’ mawr a mân. 
 

 
Yng Nglanrafon cawsom ganu 
Llefaru, gwên a gwaith. 
Cawsom yno werthoedd 
I’n harwain ar ein taith. 
Yma ym Maes Garmon 
Mae’n taith ni yn parhau 
A’r iaith a’r gwerthoedd gawsom 
o’r sylfaen yn cryfhau. 
 
Diolch am y bwrlwm 
fel nant a’i ffrwd ynghudd 
Am ein meithrin fel y cennin  
Â gofal bob un dydd. 
Fe gofiwn am ein gwreiddiau, 
y gwerthoedd a’r holl sbri 
a gawsom yng Nglanrafon 
a diolch wnawn i chi. 

Cystadleuaeth Gŵyl Ddewi Adran y Gymraeg
Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth Gŵyl 
Ddewi yr Adran Gymraeg. Y dasg oedd creu darn o waith 
creadigol yn cyfuno llun a gair mewn unrhyw gyfrwng a 
hynny i ddathlu Cymru. Yn y llun mae enillydd blwyddyn 9, 
Mabli Hampson. Enillydd blwyddyn 8 oedd Megan Griffiths 
ac Erin Rhys Parkes oedd enillydd blwyddyn 7. Enillydd y 
brif wobr oedd Nia Jones blwyddyn 9 a’i gwaith hi sydd yn 
y llun sydd ar glawr y rhifyn. Llongyfarchiadau mawr i bob 
un!

Cynllun ‘Cerdd y Dyfodol’
Fel rhan o gynllun Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid 
Cymru, mae Mali Closs-Sharp ac Elina Mitton wedi bod yn 
dilyn cwrs cyfansoddi dan arweiniad Kizzy Crawford ac 
Eädyth. Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae’r cwrs wedi gor-
fod bod yn un rhithiol, ond trwy ryfeddodau technolegol, 
mae’r ddwy wedi llwyddo i gyfrannu syniadau cerddorol er 
mwyn creu cân ar y cyd efo’r chwiorydd o Ferthyr. Rydym 
yn edrych ymlaen at glywed y gân yn ei chyfanrwydd!

Menter Iaith
Gair o Ddiolch - Dathliadau Gŵyl Ddewi
Hoffem ddiolch o galon i bawb wnaeth ymuno yn ein 
dathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi nôl ar ddechrau 
mis Mawrth. Os wnaethoch fethu unrhyw beth mae’r holl 
waith a chanlyniadau’r Eisteddfod ynghyd â’r holl fideos o’r 
wythnos yn parhau i fod ar ein tudalen Facebook a Twitter, 
felly ewch draw i weld.  Rydym yn gobeithio’n fawr y cawn 
ddod at ein gilydd i ddathlu›r diwrnod yn 2022. 
Parti Pasg
Barod am barti?
Ymunwch â ni, Professor Llusern a Mic ar y Meic ar gyfer 
Parti Pasg! Fyddi’n awr o hwyl i’r teulu i gyd gyda disgo, 
gemau gwirion a hud a lledrith! Mi fydd y Parti’n cael ei 
gynnal ar Ddydd Mawrth, 6ed o Ebrill rhwng 3-4pm dros 
Zoom. I gofrestru, cysylltwch ag: anna@menterfflint-
wrecsam.cymru
Gwlad y Chants
Edrych ymlaen at #EURO2020?
Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r Mentrau Iaith yn 
chwilio am ‘chants’ Cymraeg neu ddwyieithog newydd er 
mwyn i’r Wal Goch gefnogi Cymru, o gartref ac o’r dorf. 
Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb gymryd rhan, gyda 
3 chategori: cynradd, uwchradd ac oedolion. Bydd un crys 
arbennig wedi ei arwyddo gan garfan Euro2020 ar gael i 
fuddugwyr pob categori gyda chyfansoddwr y ‘chant’ gorau 
un yn cael y cyfle i ymweld â sesiwn ymarfer y garfan. 
Felly, ewch amdani i greu chant i gefnogi’r tîm o gartref. I 
gystadlu, anfonwch recordiad o’ch ‘chant’ at anna@ment-
erfflintwrecsam.cymru erbyn Dydd Mercher, 5ed o Fai.

mailto:anna@menterfflintwrecsam.cymru
mailto:anna@menterfflintwrecsam.cymru
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MERCHED Y WAWR

Nid yw Merched y Wawr wedi cyfarfod fel cangen ers 
bron i flwyddyn oherwydd y cyfnod clo, er hynny rydym 

yn dal i feddwl am ein haelodau sydd wedi cael profedi-
gaeth yn ddiweddar. Cyfeirio rydym at  Mrs Beryl Davies a 
gollodd ei gŵr Dr Aled Lloyd Davies yn ystod mis Ionawr a 
hefyd Mrs Eirys Buckland Evers a gollodd ei gŵr hithau,Ger-
ald yn ddiweddar. Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys gyda’r 
ddwy.

Daeth y newyddion syfrdanol hefyd ym mis Chwefror am 
farwolaeth sydyn Mrs Nerys Jones a oedd yn aelod ffyddlon 
o Glwb Gwawr. Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at deu-
lu Nerys hefyd.

Merched y Wawr, Cangen yr Wyddgrug 2020-21
Er bod rhaglen amrywiol wedi ei darparu ar gyfer ein 
aelodau yn yr Wyddgrug, yn naturiol ni fu modd cynnal 
cyfarfodydd o Ferched y Wawr yn ystod y misoedd di-
wethaf oherwydd y pandemig. Er hynny, bu’n flwyddyn 
brysur iawn a manteisiwyd ar y ddarpariaeth dderbyniwyd 
gan Ferched y Wawr yn genedlaethol. Teimlir, felly, bod 
digonedd o weithgareddau i’n cadw’n brysur yn ystod y 
cyfnod clo er ein bod yn dyheu am gael cyfarfod wyneb yn 
wyneb fel arfer unwaith eto.
Dyma enghreifftiau o’r gweithgareddau a drefnwyd ar gyfer 
yr aelodau yn ystod y flwyddyn anodd hon. 

1. Templed Enfys i’w hargraffu i’w rhoi yn ein 
ffenestri
2. Cynllun ffonio ffrind
3. Cystadlaethau llenyddol ar gyfer yr Ŵyl Haf. 
4. Cynnal yr Ŵyl Lenyddol Rithiol 10ed o Orffennaf
5. Gweplyfr/facebook  Curo’r Corona’n Coginio 
                                  Curo Corona’n  Crefftio  
                                  Curo’r Corona yn y Cartref
6. Blodau Gobaith, gweu, crosio, paentio, tynnu llun 
ayyb yn lliwiau’r enfys
7. Llun y Dydd
8. Erthygl y Dydd
9. Dod i Abnabod- swyddogion y Mudiad

10. Llyfr Cant y Corona yn cael ei argraffu gan Wasg 
Carreg Gwalch ac ar gael i’w brynu am £10
11. Rhifyn dwbwl o’r Wawr  yn cael ei gyhoeddi mis 
Medi ac wedyn ym mis Tachwedd a Mawrth ac wedi ei 
ddosbarthu i’r holl aelodau. 
12. Cant y penwythnos, sef ysgrifennu stori am 
benwythnos.
13. Podlediadau’r Wawr
14. Ysgrifennu 100 gair am benwythnos
15. Cwis Hwyl dechrau Tachwedd ac yna cyfarfod 
Zoom i gael yr atebion.
16. Cystadleuaeth Ffair Aeaf Rhithiol
17. Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2021
18. Cynllun Siarad gyda’r dysgwyr
19. Noson Zoom i ganghennau’r Gogledd gan gwmni 
ADRA i siopa Nadolig.
20. Danteithion y Nadolig, ar Zoom, gydag Elwen 
Roberts o Hybu Cig Cymru
21. Noson ar Zoom i wneud bagiau,  Lapio Nadolig 
Gwyrdd.
22. Dau gyfarfod Rhanbarth Glyn Maelor dan 
gadeiryddiaeth y Llywydd, Anwen Edwards, 
23. Noson Zoom i ganghennau’r Gogledd gyda Marlyn 
Samuel
24. Ysgrifennu  Atgof Santes Dwynwen
25. Ysgrifennu am declyn diddorol sy’n eich Cartref
26. Llun o’ch Hoff eitem Crefft
27. Cyfarfod Zoom i gael sgwrs am greu llyfr am 
Grefftio.
28. Sesiynau Mentergarwch Merched
29. Noson gydag Elen Lloyd,  Byw yn Dda
30. Cyrsiau  Crefft, Cwrs Ailgylchu Blodyn a Cwrs 
Cennin Pedr
31. Cwrs ysgrifennu gyda Jessica Clapham
32. Gosod Blodau - gyda Blodau Blodwen
33. Diwrnod y Llyfr - gyda Bethan Gwanas

Mae’r holl wybodaeth ar gael ar Trydar, Gweplyfr, Youtube 
ac hefyd mae MYW yn cynnig hyfforddiant Zoom un i un i 
unrhyw Aelod sydd angen help.
Teimlir bod digonedd o weithgareddau i’n cadw’n brysur 
yn ystod y cyfnod clo, er ein bod yn dyheu am gael cyfarfod 
wyneb yn wyneb fel arfer unwaith eto.
Gloria Davies a Menna Evans - Ysgrifenyddion

Bardd-weinidog o Dreuddyn
Cafwyd yr hanes am Christopher Enston yn gofalu am hen 
gerrig beddau ym mynwent Eglwys y Plwyf, Treuddyn yn 
rhifyn Rhagfyr 2020 o Papur Fama, ynghyd â llun o faen cof-
fa y Parchedig William Williams, a chanddo’r enw barddo-
nol ‘Gwilym ap Gwilym Lleyn’. 

Yn ôl y bywgraffiad ohono yn Treuddyn, Past and Present / 
Ddoe a Heddiw (2002) roedd yn weinidog gydag enwad yr 
United Free Methodist Churches, gan ofalu am un capel ym 
Mhentre Broughton a dau ger Treuddyn. Bu farw yn 1901. 
Roedd yn gyfieithydd, argraffydd, mathemategydd, saer 
coed, bwriwr cythreuliaid, emynydd, bardd ac eisteddfodwr 
o fri. Mae’r bywgraffiad yn cynnwys dau o’i englynion, gan 
gynnwys un i’r afon leol:-

Y Derrig orddig ardda – ei gwely
O’r golwg ymguddia,
Dan wig len ymddolena,
’N orlawn hyf i’r Alyn â. Ysgrifen y maen coffa. Llun gan Glenys Davies

TREUDDYN
Profedigaethau
Trist yw gorfod cofnodi marwolaeth Mrs Gwyneth Mrowiec, 
annwyl fam Helen a Ludfic. Ganed hi yn ‘Talwrn Glas’, sydd 
heddiw yn gartref i Helen, ei gwr Raymond a’u  plant Sara 
a Joseff Roberts. Cafodd ei magu yn Graianrhyd cyn priodi 
a symud i’r Bala, lle bu farw dan ofal tyner ei merch, yn 92 
mlwydd oed. Cofion annwyl iawn amdani.
Hefyd, cydymdeimlwn yn fawr a theulu Mr George Enston, 
mab y diweddar Ivor Enston a fu farw ar yr 21ain o Chwe-
fror.

Dymunwn gofnodi colled arall a ddaeth i’r pentref ym 
marwolaeth Mr Pennant Williams, Pen Llan, Ffordd y Bont, 
amaethwr adnabyddus, gwr Freda a thad Caren a’r diwed-
dar Bryn. Cydymdeimlwn yn fawr a’r teulu yn eu colled.
Yn yr Ysbyty

Braf iawn yw deall for Mrs Carys Huxley a Mr Gwilym 
Williams yn ôl yn eu cartrefi ar ôl cyfnod yn Ysbyty Maelor. 
Ond yn anffodus nid dyna yw tynged Mrs Eunice Griffiths, 
sydd yn parhau yn wael yno. Anfonwn ein cofion annwylaf 
ati. Hefyd, cofiwn am ei mab Kenneth a gafodd llawdrinia-
eth brys yn ddiweddar yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae o nawr 
yn treulio cyfnod o amser gartref er mwyn cryfhau. Dymun-
wn wellhad llwyr iddo.

Llongyfarchiadau
Hoffwn longyfarch Mr Elfed Jones, Bryn Awel, Ffordd y 
Llan, ar gyrraedd ei benblwydd yn 90 oed, ac hefyd Mrs 
Gwyneth Morgan, Hafod y Wennol, Ffordd Carreg y Llech 
yn 70 oed.

Yn yr un modd ‘Dathlwn Briodas Aur’ Mr a Mrs Gwyn Rob-
erts, Bedlwyn gan ychwanegu Penblwydd Hapus i Marga-
ret. Edrychwn ymlaen at Ebrill 17eg pan fydd Mrs Eiddwen 
Jones yn cael ei phenblwydd yn 70 oed ac erbyn hynny yn 
cryfhau ar ôl triniaeth eto yn Ysbyty Glan Clwyd. Pob dymu-
niad da iddi.

Braf yw clywed fod Mr Ian Ingman yn gweld gwelliant 
mawr i’w olwg ar ôl triniaeth cataract yn ddiweddar.

Siop y Pentref
Mae’n braf iawn cael dweud fod gennym siop unwaith eto 
yn y pentref, yn cael ei rhedeg gan un o’n pobl ifanc. Pob 
llwyddiant i’r fenter.

CAPEL BETHEL
Cydymdeimlwn yn fawr gyda dau deulu sydd wedi colli 
anwyliaid yn ddiweddar.  

Ym mis Rhagfyr bu farw Bethan Hughes, mam Laura 
Edwards.  Bu’n byw yn Sychdyn cyn symud i Rhewl, lle 
rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth i Gapel Bryn Seion.
Yn ystod mis Chwefror, o fewn cyfnod byr i’w gilydd bu 
farw Norman ac Ann McKee, rhieni Nerys McKee.  Roeddynt 
yn byw yng Nghorwen ac yn gefnogol iawn i’r Capel a’r 
gymdeithas yno.

Cydymdeimlwn â’r ddau deulu yn eu hiraeth, Laura, Dave, 
Mari ac Elen; a Nerys, Steffan, Tomos a Trystan.  

Portread o un 
gweithgar 

Bu Moi Parry yn asgwrn cefn 
tîm Talwrn Tegeingl am fly-

nyddoedd lawer, ac yn wir tan 
eleni bu ar bob un cyfres o’r 
dechrau un. Wrth iddo gymryd 
pethau’n haws mae Alun Evans 
yn talu teyrnged iddo.

Bu Moi Parri (byddai wiw i mi roi Parry) yn amlwg yn yr ardal ac 
yng ngweithgareddau Papur Bro – Y Glannau, er pan ddaeth yn 
Ddirprwy Bennaeth (ac 
unwaith  Pennaeth Gweithredol) Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Da-
eth yma a’i enwogrwydd o’i flaen fel bardd tim Talyrnau Llangwm 
lle’r roedd yn Bennaeth – ac ni laesodd ei ddwylo. ei draed, ei ben 
na’i ddawn wedi cyrraedd. 
 Mae ganddo ddiddordeb mewn chwaraeon – yn enwedig Pêl – 
Droed – Cofiwn amdano fel cawr mwyn yn y cefn i dim Y Glan-
nau!  Ac mae yn un o’i hoffterau i atgoffa ei ffrindiau iddo chwarae 
pêl droed dros y tim ac yntau dros ei 50 oed!  ‘Mond y fi a Billy 
Meredith sydd wedi cyflawni’r gamp’ dywedodd yn swil-slic 
wrthyf…wel un fel yna yw Moi. Rhoi targedau iddo’i hun, y rhan 
fwyaf ohonynt yn ymwneud â bro, eisteddfod a Chymru yn sicr.  
Byth nid anghofiwn ei ymdrech fawr i ariannu ail godi tŷ yn Nant 
Gwrtheyrn! Yna, dyna’r barddoni wedyn – dechrau drwy logi 
ystafell yn y Druid, ei galw yn Y Derwyddon – a gwahodd beirdd 
talcen slip y fro i gystadlu a bwyta brechdanau unwaith y mis! 
Esgorodd hyn ar dim Talwrn y Beirdd Tegeingl sy’n dal ati o hyd, 
yntau fel rhyw Homer drosom i gyd! Bellach mae dros ei 70 oed 
ond yn dal i gefnogi y ‘pethau da’. 
Mae Cymry Berthen, Fflint, Treffynnon a Threlawnyd yn ei adna-
bod fel Cwis Feistr arbennig o ddyfnder gwybodaeth arbennig – ac 
mae o wedi cefnogi ymdrechion gwleidyddol Plaid Cymru ar hyd 
ei oes! OND i bob darllenwr Y Glannau ei gyfraniad mawr, mawr 
o gychwyniad y Papur Bro bron mae wedi cynllunio, darparu, 
marcio degau os nad cant a mwy o Groeseiriau – jyst meddyliwch ! 
Gwneud MATRIX  I FFITIO’R GEIRIAU I FFITIO’R CWESTIYNNAU I 
FYNY AC I LAWR – a beth am y ‘tro’ arbennig i feddwl y dylunydd. 
Rwan mae Moi am hoe ! 
 Buaswn yn gallu mynd ymlaen ac ymlaen amdano fel Pennaeth  
mwyn ymysg ei barablus blant, neu sôn am Moi y tynnwr coes sy’n 
gallu heuru fod du yn wyn ac nad oedd o yn gwybod dim ! A beth 
am Moi o’i flynyddoedd gwyn,  y Cymro i’r carn yn sefyll – ac wedi 
sefyll drachefn a thrachefn! Dyna Moi y Snwcerwr – Peryglus ŵr.! 
Mae hefyd yn ffrind da – pan fydd y storm ar enaid gwan yn 
curo…ni thry yr ochr arall a mynd heibio! Ia, Cawr ydi Moi ymhob 
ffordd … y mae gennym le i fod yn frowd ohono a diolch amdano. 
Terfynaf gyda stori wir amdano yn ei gyfnod cyntaf yn yr ardal. 
Ydach chi’n cofio fod ganddo fop o wallt a ‘side burns’ trwchus 
oedd yn cyfarfod o dan ei ên ? Roedd Gari Williams annwyl yn ar-
wain o’r llwyfan a daeth Moi i’r Neuadd Fawr yng Ngwenffrwd yn 
hwyr… edrychodd y digrifwr ar Moi – “O wedi bod ar y ffôn ydach 
chi !?” oedd ei sylw- nes bod y lle a phawb yn eu dybla… yna, a 

mam acw efo ni yn aros – daeth Moi (y 
ddwy lath o ddyn drwy’r drws canol). 
Dychrynodd mam a throi at Bet a minnau, 
“What is it?” 
Wyddoch chi – chwerthin ddaru Moi – na, 
ni all ddal dig ac fe gymer yn hir iawn 
iddo golli ei limpyn! 
Diolch am fenthyg dy dalent Moi – efallai 
bod amser wedi teneuo’r gwallt a cholli’r 
‘ffôn’ ond yr un wyt ti…Penrhyn Llŷn ar 
ei orau! 
                                                                                                               
 Alun Evans   (Gorsedd) 
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CAPEL BETHESDA
Daw’r Pasg  yn gynnar eleni ar ddechrau Ebrill a ninnau 
wedi gweld arwyddion o’r gwanwyn yma s’yn cynnwys y 
Cenin Pedr siriol. Pawb ohonom yn edrych ymlaen at fwy o 
haul a chynhesrwydd  a phawb ohonom yn deheu am fwy 
o normalrwydd yn ein bywydau, cyfle am sgwrs wyneb yn 
wyneb gyda theulu a ffrindiau.
Adeg y Pasg cofiwn am y croeshoelio a’r aberth â wnaeth yr 
Iesu er ein mwyn. Cofiwn ni eleni hefyd am yr holl deulu-
oedd sydd wedi colli anwyliaid, aelodau o’r teulu a ffrindiau 
yn ystod y pandemig ddechreuodd flwyddyn yn ôl. Cofiwn 
am y bobl yn ein cymdeithas sydd wedi aberthu i’n cadw 
yn ddiogel, i weithwyr y Gwasanaeth Iechyd, gofalwyr, 
gweithwyr yn ein siopau, athrawon, amaethwyr- pawb ar y 
rheng flaen. Diolch o galon. 
GWASANAETHAU
Ers y Flwyddyn Newydd ni fu cyfle i addoli ym Methesda 
ond rydym wedi cael gwasanaethau a chyfle i gyd addoli ar 
zoom o Sul i Sul ac yn ystod yr wythnos.  Mae ein diolch yn 
fawr i Huw a Nan ein gweinidogion am eu paratoadau ar 
ein cyfer, hefyd gan fod y gwasanaethau zoom ar fore Sul 
yn dod o’u cartref.
 Diwedd Chwefror cawsom neges gan y Parch Robert Rob-
erts, Morfa Nefyn, braf oedd ei groesawu atom ar y sgrin 
fach. Daeth eraill i ddilyn gyda Miriam a Marcus Watling yn 
cyflwyno neges am ein Nawddsant Dewi.  Ar Sul y mamau 
roedd cyfle i gofio a gweddio dros holl ferched ein cymde-
ithas a’n byd a’r cyfraniad arbennig y maent yn ei wneud. 
Ar ddiwrnod y cyfrifiad 2021 ymunodd David Owens, Rhos i 
gyflwyno neges i ni.
Gyda ni yma yng nghyfnod y Grawys, cyfnod i fod yn 
diolch, cyfnod i fod yn garedig a meddwl am eraill cyn dyfo-
diad y Pasg. Cawn edrych ymlaen gyda gobaith newydd y 
Pasg hwn.
CENN@D
Fe welwch o’n cyhoeddiadau wythnosol fod Y Goleuad wedi 

ymuno gyd Seren Cymru i ddod a chylchgrawn Cristnogol 
newydd i ni, sef y Cenn@d. Ar hyn o bryd rydym yn ei gael 
ar y Wê ond gellwch hefyd ei dderbyn drwy’r post am ddim 
os and oes ebost gennych. Os oes gennych erthyglau difyr 
i’w hystyried, yna mae Huw, ein gweinidog yn parhau i fod 
yn un o olygyddion y cyhoeddiad wythnosol hwn, a byddai 
wrth ei fodd yn clywed gennych.
DYDD GWEDDI BYD EANG
Eleni paratowyd  gwasanaeth Dydd Gweddi Byd Eang gan 
ferched Vanuatu, ynys yn y Môr Tawel. Ynys sydd gyda 
amgylchedd hynod llawn adar prydferth ,riffiau cwrel a  
physgod lliwgar  er hynny mae’n agored i stormydd trofa-
nol, ffrwydradiau folcanig a llifogydd. Mae bywyd yn heriol 
i lawer o’r boblogaeth.
Ar bnawn Gwener, Mawrth 3ydd trefnodd Eirlys Guffydd 
Evans i aelodau capeli lleol ddod yngyd ar zoom i gynnal y 
gwasanaeth.
CASGLIAD ARBENNIG
Daeth nodyn o ddiolch gan Genhadaeth y Gwahangleifion 
wrth inni gael trosglwyddo casgliad 2020 o £714 iddynt. 
Mae hyn yn fwy na’r flwyddyn cynt a diolchwn I bawb a 
gyfrannodd ac I Ieuan Jones ac Elisabeth Snowden a fu’n 
trefnu. Yn ystod Mis Mawrth rydym wedi bod yn apelio am 
gyfraniadau ariannol at waith Sasiwn y Chwiorydd, bydd 
y casgliad hwn yn mynd at brosiectau cenhadol dramor ac 
yng Nghymru.
PENBLWYDD ARBENNIG
Braf yw cael dathlu ynte a gyrru llongyfarchiadau gwresog 
ar benblwyddi arbennig. Ein dymuniadau cynnes  i Ilyd 
Jones,Y Parc a fu’n dathlu penblwydd 105 ar ddiwedd Chwe-
fror a hefyd i Islwyn Jones, Glasdir yn 90 yn mis Mawrth.
CYDYMDEIMLO
Bu farw Nerys Jones, Ffordd Bryn Coch  yn frawychus o 
sydyn. Cofiwn am Nerys  a’i gwên a sgwrs barod bob amser 
o gwmpas y dref ac yn Ysgol Glanrafon. Estynnwn ein 
cydymdeimlad diffuant â Ffion ei merch a Tom gyda Alice 
eu baban newydd. Cofion yn annwyl am mam Nerys yn 
Abergele.

Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Alma Finch yn 
Mis Chwefror, collodd ei gŵr Ray yn Mis Rhagfyr 2020. Mae 
ein cydymdeimlad yn fawr gyda Mark eu mab wedi iddo 
golli ei ddau riant y bu mor ofalus a goflagar ohonynt. 
Cofiwn at Eirlys Davies a gollodd ei chwaer Beryl oedd yn 
byw yn Bwlch Tocyn ger Abersoch.   Anodd yw colli anwy-
liaid ar unrhyw amser ond yn enwedig yng nghanol ein cyf-
yngiadau presenol lle nad oes y cyfle arferol i ddod ynghyd 
i ddathlu bywydau yn y ffordd y byddwn yn dymuno nac i 
rannu atgofion.
Bu farw Dai Davies wedi cyfnod o salwch, Roedd yn ad-
nabyddus  fel golwr arbennig i dim peldroed Cymru ac yn 
un oedd yn hyrwyddo ei Gymreictod yn ystod ei fywyd. 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Bethan, Gareth a Rhian a’u 
teuluoedd yn ei colled a’u hiraeth.
CYMDEITHAS Y CLO
Er na fu yn bosib cynnal ein cymdeithasau Cymraeg arferol 
yn y dref mae Cymdeithas y Clô ar zoom wedi mynd o 
nerth i nerth dan arweiniad Harri Bryn gyda siaradwyr 
o sawl cyfandir. Yn ystod Mis Chwefror croesawyd dau o 
hen ddisgyblion Maes Garmon. Ymunodd Bethan James o 
Washington DC a thrwy rannu sgrin gyda ni fe gyflwynodd 
hynt a helynt y teulu ers iddynt symud am gyfnod i Unol 
Daleithiau America ble bu ei gŵr David yn dilyn y flwyddyn 
Etholiad Arlywyddol yno ar ran rhaglen Newsnight. Cofiwn 
ninnau am gyflwyniadau graenus Bethan ar S4C adeg yr 
etholiad yno. 
Cyflwynodd Alasdair Young sgwrs am ei waith yng nghwm-
ni Burro Happold yn Llundain ‘Darparu Egni Cynaliadwy’ 
oedd testun ei sgwrs a soniodd am ran y cwmni yn paratoi 
cynlluniau amrywiol. Roedd y rhain yn cynnwys egni i’r 
Gemau Olympaidd 2012 yn ardal Stratford Llundain, gwaith 
ar Adeilad Attenborough ym Mhrifysgol Caergrawnt a hefyd 
yn nes yma ar gynlluniau i ddatblygu stadiwm newydd i 
glwb peldroed Everton. 
Nos Lun, Mawrth 1af cawsom noson ardderchog o gerdd a 
chân i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Gyda Chloe Powell Davies 
ar y delyn ac amryw yn adrodd cerddi (roedd yn newid braf 
o gawl cennin!)
Cawsom fynd o un pegwn i’r byd i’r llall yn ystod Mis Maw-
rth. Ymfudodd Gareth Evans, mab Sylvia a’r diweddar Caer-
wyn Evans i Awstralia ac mae bellach wedi ymddeol ac yn 
byw yn ardal Sydney. Cododd Gareth yn blygeiniol i sgwrsio 
â ni a chawsom wledd yn mynd ar daith mewn campervan 
yn eu cwmni i ardaloedd gwledig Awstralia, roedd y lluniau 
yn wych.
Daeth yn amser y cyfarfod olaf am y tro ac i Batagonia y tro 
hwn yng nghwmni Claire Vaughan. Bu Claire yn ddisgybl yn 
Ysgol Castell Alun Yr Hôb ac fe wnaeth radd yn y Gymraeg 
yn Aberystwyth cyn dychwelyd i ddysgu yng Nhastell Alun.
Gwelodd hysbyseb am swydd i ddysgu Cymraeg yn Y Wlad-
fa, sialens a hanner, yn llawn  chwilfrydedd fe aeth amdani. 
Bellach wedi sefydlu ei bywyd yno yn Nhalaith Chubut 
mae yn llawn brwdfrydedd am ddatblygu addysg Gymraeg 
a dwyieithog yno. Os gewch y cyfle i fynd draw i’r Ariannin 
cofiwch y bydd croeso cynnes i chi gan fod y cysylltiad â 
Chymru a’r Cymry yn hollbwysig i’r gymdeithas yno.
COFION
Gyrrwn ein cofion cynnes at aelodau sydd wedi cael cyfnod 
o salwch a chael triniaeth. Bu Mary James am gyfnod yn yr 
ysbyty a da yw gwybod ei bod yn gwella. Cofiwn hefyd am 
aelodau mewn cartref gofal. Bydd pawb yn falch o weld yr 
haul fel y bydd y dyddiau yn ymestyn.

YR ADEILAD
Bu cryn drwsio y misoedd diwethaf yma wrth i nenfydau 
grisiau’r galeri ddod i lawr wedi glaw trwm. Diolch i bawb 
am eu gofal o’r adeilad sydd yn parhau cymaint ag erioed 
yn y cyfnod diddefnydd hwn.
LLONGYFARCHIADAU
Croeso i Huw Giddins sydd wedi cyrraedd yn Lerpwl, mab 
bach i Steffan a Helen a brawd i Fraser. Mae Huw yn ŵyr i 
Ann Giddins a gyrrwn ein llongyfarchiadau i’r teulu a phob 
dymuniad da.
DYMUNIADAU DA. Anfonwn ein dymuniadau gorau i brifa-
thrawes Ysgol Glanrafon yn yr Wyddgrug, Llinos M. Jones 
sydd wedi ymddeol yr wythnos yma ar ôl gyrfa hir o 46 
mlynedd ym myd addysg. Diolchwn iddi am bob cydweithio 
a fu rhyngom fel eglwysi a’r ysgol dros y blynyddoedd a 
dymunwn fendith Duw arni yn ei hymddeoliad.

GWASANAETHAU Y PASG
Heb allu teimlo yn ddigon hyderus ar hyn o bryd I ddych-
welyd I gynnal gwasnaethau yn y capel, yr ydym yn parhau 
gyda’r darpariaeth ar y we. Bydd oedfaon Sul y Pasg i’w 
cynnal ar zoom yn y bore gennym fel gofalaeth ac yn y nos 
gydag eglwysi eraill y Gogledd Ddwyrain.
Diolchwn i Lowri Mitton hefyd sydd yn darparu fideos a 
sesiynau byw ar y we ar gyfer y plant a’u teuluoedd.
Mae gwahoddiad cynnes inni ymuno hefyd cyn ac ar ol 
yPasg yng ngweithgaredd Gwyl Llanw wrth iddynt baratoi I 
ddathlu’r Pasg yn rhithiol. 
Os hoffai rhywyn ddilyn neu ymuno yn unrhywun o’r 
gwasanaethau hyn, yna mae modd gwneud oddi ar grwp 
facebook y capel neu holi am ebost gennym gyda’r dolenni 
a’r manylion i gyd. (neges at doliedwards@hotmail.com)

mailto:doliedwards@hotmail.com
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Teyrngedau
DAI DAVIES

Er nad oedd marwolaeth Dai yn annisgwyl, daeth 
tristwch mawr i’n tŷ ni ar ôl derbyn y newyddion ei 

fod wedi ein gadael. Bu Jane a fi yn hel atgofion am y 
cyffro mawr pan oedd Dai, Ann ar plant yn galw yma bob 
p’nawn Nadolig.
Yng Nghapel Bethesda gychwynodd y cyfeillgarwch 
oherwydd roedd y ddau deulu yn eistedd ar y ‘left wing’ 
o’r capel a bu Dai a nifer ohonom yn aelodau o ddosbarth 
Ysgol Sul y diweddar Hari Roberts. ‘Roedd Iwan, y mab, 
wedi gwirioni fod Dad wedi dod yn ffrindiau hefo’i arwr, 
Dai. ‘Roedd y ddau ohonom yn dilyn Wrecsam yn gyson 
ac ‘roedd Iwan wedi mopio hefo Dai a Dixie. Ar ddiwedd ei 
flwyddyn yn nosbarth Mrs Mair Evans cawsom gyfle i weld 
ei waith ac ‘roedd y ddau ohonom yn ein dyblau oherwydd 
beth bynnag oedd pwnc y stori wythnosol, rhywsut neu 
gilydd, ‘roedd yn llwyddo i ddewis ei ddau arwr i fod yn brif 
gymeriadau y stori. Fe wariodd oriau yn tynnu lluniau da 
o Dai yn chwarae i Wrecsam, Abertawe a Chymru ac ‘roedd 
yn sicrhau fod y bêl yn saff yn ei ddwy law.
‘Roedd y croeso yn Bronafon yn sbesial; drws agored i 
bawb a neb yn gadael heb baned. Dwi’n cofio’n glir galw ar 
ôl ysgol un diwrnod ac Ann yn fy siarsio i fod yn ddistaw 
oherwydd ‘roedd Dai ar y ffôn hefo John Toshack yn trefnu 
y symudiad i Abertawe. D’oeddwn i ddim yn hapus clywed 
ei fod yn gadael Wrecsam ond cefais ‘exclusive’ a bu rhaid 
cadw’r newyddion yn gyfrinach.
‘Roedd cyfraniad Dai a’r teulu i’r pethau Cymreig a Chym-
raeg yn yr ardal hon y amrhisiadwy; yn codi arian i wa-
hanol achosion ac ‘roedd y tŷ ar ardd ar gael i bob math o 
weithgareddau. Eu nôd mewn bywyd oedd i helpu eraill ac 
mae nifer fawr ohonom wedi elwa o’u caredigrwydd.
‘Roedd y croeso yn Abertawe yr un mor gynnes. Cofiwn yr 
hwyl gawsom ni a Gron a Nesta Ellis yn gosod ein carafan-
nau ar y lawnt o flaen y tŷ newydd wythnos yr eisteddfod 
genedlaethol ac ‘roedd Eirian Davies yn aros yn y tŷ toc ar 
ôl colli Jennie.

‘Roedd gan Dai egwyddorion cryf a phendant a ‘doedd gan-
ddo ddim ofn datgan a dadlau ei farn. Ambell dro byddai’n 
rhoi datganiad a’i dafod yn ei foch oherwydd ‘roedd wrth ei 
fodd yn cael trafodaeth ac yn gweld ambell un ohonom yn 
gwylltio’n gacwn. Syrthiais i’r ‘trap’ fwy nag unwaith!!!!
‘Roedd y ddau ohonom yn cael pleser mawr wrth dynnu 

coes ein gilydd a phobl eraill ac ‘roedd ei hiwmor ffraeth yn 
fy siwtio i’r dim. Pan oedd Abertawe yn chwarae o fewn cyr-
raedd i’r Wyddgrug ‘roedd Dai yn ffonio ddechrau’r wyth-
nos i ddweud fod ganddo docynnau i’w ffrindiau a byddai 
llond car ohonom yn mynd i’w gefnogi.
Aeth Wyn [Owens], Robin Lloyd [Jones], Eric [Evans] a fi 
i’w gweld yn chwarae yn West Brom. Dau ddiwrnod cyn y 
gêm ffoniodd Dai i ofyn imi fynd draw i Bronafon i nôl yr 
‘hosepipe’ newydd oedd yn y garej gan ei fod ei angen yn 
Abertawe. Mynd a fo i’r ‘Hawthorns’ a’i basio ‘mlaen iddo 
yno. Ar ôl cael cadarnhad gan Ann ei fod o ddifri ffwrdd a 
fi i’r gêm ar hose mewn bag mawr gwyrdd M&S. Ar y ffordd 
yno cafwyd tap ar fy ysgwydd a chawr o blismon yn gofyn 
imi mewn iaith eitha lliwgar os oeddwn yn mynd i’r gêm a 
beth oedd yn y bag. Eglurais beth oedd fy mwriad ond nid 
oedd yn coelio a ‘doedd y tri ‘ffrind’ yn helpu dim oherwydd 
‘roeddynt yn eu dyblau’n chwerthin. Penderfynnodd alw 
am ei ffrind a dywedodd, mewn iaith lliwgar iawn, ‘We’ll es-
cort you to the player’s entrance’ a ffwrdd a ni a’r gweddill 
yn dilyn. Eglurodd wrth y stiward, gan ysgwyd ei ben o un 
ochr i’r llall, beth oedd fy mwriad ac ’roedd yn amlwg fod y 
tri ohonynt yn meddwl fy mod yn Gymro hollol dwp! Rhy-
wsut neu gilydd mi lwyddais i berswadio’r steward i chwilio 
am Dai ac mewn dim amser daeth at y drws, gafael yn y bag 
a dweud ‘ Diolch o galon Robaitch, dwi’n gwerthfawrogi’n 
fawr iawn,’ a ffwrdd a fo. Dyma’r ddau blismon yn edrych 
ar eu gilydd a d’wedodd un, ‘ I’ve been in the force for years 
and I’ve escorted many famous people, but I’ve never es-
corted a --------- hosepipe to a football ground before!!!
Ond nid dyna diwedd y stori. Ar ôl cael hyd i’n seti ‘roedd 
yn amser cael brechdan a phaned o goffi. Yn y cyfamser 
daeth dynes hynod o smart i eistedd wrth fy ochr. Cynigiais 
baned a sconsan iddi a, mewn dim amser, ffeindiais mai 
gwraig Bob Latchford oedd hi ac roedd Dai a fo yn ffrindiau 
mawr gan eu bod wedi chwarae hefo’u gilydd yn Everton. 
Digwyddodd yr un peth hanner amser ac ar ddiwedd y gêm 
dyma hi’n diolch am y baned ar scons a dymuno siwrna’ 
gartre’ saff inni.
Tua bythefnos wedyn dyma’r ffôn yn canu ar llais diarth, 
Saesnigaidd, yn gofyn os Elwyn oedd yn ateb. ‘Roedd 
o wedi clywed, gan rhywun hollol ddibynadwy, fy mod 
wedi bod braidd yn hu hefo’i wraig yn y cae pêl droed. 
Fy’n ngwestiwn cynta’ oedd pwy oedd yn siarad ar ateb 
oedd ‘Bob Latchford!’ Y peth nesa’ d’wedodd, ‘ As we are 
away from home for lengthy periods our wives are very 
vulnerable to predators like you!’ Bobl bach, ‘roeddwn 
wedi dychryn yn lân a gwnes fy nghorau i ymddiheuro ac i 
esbonio fod ei wraig wedi camddeall. Ar ddiwrnod mor oer, 
y peth lleiaf oeddwn yn gallu wneud oedd cynnig baned o 
goffi poeth iddi. Llyncais y stori’n gyfangwbl ac, ar ddi-
wedd y sgwrs, clywais lais cyfarwydd yn y cefndir. Ie, Bob 
Latchford oedd ar y ffôn ond Dai oedd wedi trefnu’r cwbl a 

chafodd fodd i fyw yn ail adrodd y stori.
‘Roedd Dai yn Gymro i’r carn ac yn llysgennad ardderchog 
i’w wlad, ei hiaith a’i diwilliant. ‘Roedd yn Dad balch iawn 
ac yn edmygu’r ffordd mae Bethan, Gareth a Rhian wedi 
datblygu yn rieni arbennig eu hunain. ‘Roedd ei wyrion a’i 
wyresau yn llawenydd mawr yn ei fywyd. Braf oedd gweld 
bod y teulu wedi cael cyfle i wario amser amrhisiadwy 
hefo’u Tad yn y misoedd olaf ac, yn sicr, byddai yntau wedi 
gwerthfawrogi hynny.
‘Roedd wastad yn bleser bod yn ei gwmni a chydymdeimlaf 
hefo Judy, ei wraig, a’i deulu oll yn colli gŵr, tad a tadcu 
mor arbennig.
Elwyn Roberts

DWYLO DAD
Dwylo mab y glöwr, ŵyr y gof.
Y dwylo tewion llond eu crwyn ar lin ei dad ac wrth brat ei 
fam a dyfodd yn rhawiau.
Dwylo’r crwt bach trwsys byrion a fyddai’n dilyn ei frawd 
mawr i bobman.
Y dwylo fyddai’n erfyn ar Tommy i adael iddo “whare da’r 
bois mowr”, a’r gorchymyn i fynd “i’r gôl mas o’r ffordd Dai”. 
Y dwylo a’n magodd fel plant ac a’n cododd fyny fry ar ei 
‘sgwyddau.
Y breichiau gofalus fu’n dal amdanom wrth chwarae cwch 
ac awyren.
Y dwylo fu’n llywio’r BMW o’r Wyddgrug i Lanaman a Cwm 
Rhyd-y-Rhosyn yn llenwi’r car a phawb yn morio canu.
Y breichiau cryfion fyddai’n gosod sach o lo a tharten ‘fale 
Mam-gu yn bwt y car cyn dychwelyd adre’.
Y dwylo fu’n gafael yn dynn yn ein dwylo bychan ninnau 
wrth grwydro maes ‘Steddfod,
A’n codi i eistedd ar ben y bariau coch er mwyn gallu gweld 
y gêm yn well yn y Cae Ras.
Y breichiau cyhyrog fu’n ymarfer yn galed gan ymestyn am 
gusan ar ben bob sit up ac ar waelod bob press up.
Y dwylo fu’n gweini stwnsh maip i ni bob nos am wythnos 
tra roedd mam ar wyliau.
Y bysedd brwd fyddai’n bwydo ceiniogau i’r peiriannau 
hwyl yn un rhes yn Ffair Pwllheli.
Y dwylo tadol fyddai’n helpu gosod ei sanau pêl-droed hiri-
on ar ben ein gwlâu bob noswyl Nadolig. 
Y bysedd fu’n gosod y dannedd dodi mewn a mas o’i geg 
bob bore a nos, a chyn bob gêm.
Y dwylo di-faneg yn arbed goliau.
Y dwylo fu’n hyfforddi a throsglwyddo sgiliau’n amyneddgar 
i eraill. 
Y breichiau a ddaliodd cenhedlaeth o blant Cymru ar ei lin i 
gael tynnu llun gyda ymgyrch Curiad Calon Cymru.
Y dwylo parod fu’n ysgwyd llaw a llofnodi llyfrau lloffion 
cefnogwyr o bob oed.
Y dwylo a gyfnewidiodd menig â phêl am bâr o “cans” a 
“meic”, a llond ceg o Gymraeg cyfoethog ei gynefin.
Y llaw ar ysgwydd cyfaill a chydweithiwr yn cynnig anoga-
eth a chanmoliaeth.
Y dwylo wrth dylino, rhoi triniaeth Bowen a hyfforddi Pi-
lates fu’n gwaredu ar boenau eraill.
Y dwylo cryf â’r cyffyrddiad tyner. 
Y dwylo fu’n tendio’r ardd am oriau lawer.
Y dwrn fyddai’n curo’n gadarn ar y ffenest os oedd y car yn 
gwyro’n rhy agos i ganol y ffordd wrth ddysgu gyrru.
Y llaw anferth fyddai’n estyn i’r bag fferins a sglodion yn 
ddi-baid yn meddwl fod neb yn gwylio!

Y dwylo a heriodd ni a sawl cyfaill i ornest snwcer, darts, 
bowls a thenis bwrdd.
Y dwylo fu’n didoli’r darnau jigso gan greu traddodiad teu-
luol Nadoligaidd,
Ac a fyddai’n delio’r cardiau dro ar ôl tro – solitaire, rummy, 
cribbage, New Market a Sevens.
Y dwylo a welwyd unwaith ar sticeri Panini a fu’n casglu’r 
sticeri yn fwy diweddar wrth ymfalchïo yn llwyddiant Cym-
ru yn yr Ewros.
Y bysedd anferth oedd yn rhy fawr i decstio.
Y dwylo fu’n gosod punt yn ofalus yn llaw pob babi newydd.
Y dwylo fu’n casglu pres i elusennau ar gornel stryd.
Y llaw fyddai’r cyntaf bob tro i estyn i’w boced i dalu. 
Y dwylo fu’n gysur ac yn falm ar enedigaeth ei ŵyr cyntaf.
Y dwylo fu’n taflu peli lliwgar nol a mlaen i’w wyrion gwiri-
on yn y stafell pilates.
Y dwylo mawrion a fyddai’n arwain dwylo bychan ei wyrion 
i’r parc ac i rannu hufen iâ. 
Y dwylo fyddai’n cymeradwyo’n uwch na neb gyda balchder 
tad-cu mewn cyngherddau, sioeau stafell fyw ac Eistedd-
fodau.
Y llaw fu’n crafu ei glust ar Sgorio fel signal cudd i’r teulu ei 
fod yn gwybod eu bod nhw’n gwylio.
Y dwylo, pan yn rhy wan i siarad, fyddai’n cyfathrebu, “di-
gon o ddŵr”, “i lawr a’r gwely”, “heddwch nawr”.

Dwylo Dad, Dwylo Dat, Dwylo Dai.

Teyrnged gan Bethan Williams, Gareth Davies a Rhian 
Davies. 
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Cofio Vera
I mi ‘roedd Vera yn ymgyfforiad o Gymreigrwydd, o’r 

pethau a’r teulu.
Daeth Bryn a Vera i’r Wyddgrug o Sir Fôn yn y chwedegau 
pan ddaeth Bryn yn weinidog i Gapel Pendref.
Mae bron drigain mlyneddd felly er pan gyfarfûm gyntaf â 
Vera ac fe barodd ein cyfeillgarwch ar hyd y blynyddoedd. 
Taflodd ei hun i mewn i waith y capel fel gwraig 
gwenidog.’Roedd yn wraig ymryddawn ac yn amlwg efo’r 
ddawn i drefnu.’Roedd yn gryf ei hargyhoeddiadau heb ofn 
dweud ei dweud pan fo’r angen
Yn wraig i weinidog Wesle ‘roedd wedi arfer symud o gapel 
i gapel.Gwnaethom elwa yn fawr o’ i harweniad cadarn 
mewn pwyllgorau,yn y pulpud,yr ysgol Sul ac yn y gegin 
.Rhaid dweud inni  allu rhoi sblash o fwyd cyllell a fforc 
gwerth chweil i’r aml ddathliad a chynhadledd! Bu Vera 
a mi yn cydweithio am nifer o flynyddoedd efo Cyngor 
Eglwysi Cymraeg y Dref.Daeth ei Chymreictod yn amlwg yn 
y cyfarfodydd hyn a theimlais ei rhwystredigaeth o fethu 
gwneud gwahaniaeth.’Does dim rhyfedd felly iddi,ymysg 
rhai eraill, fod yn flaenllaw yng ngenedigaeth Cangen 
Merched Y Wawr Yr Wyddgrug a’r Cylch yn 1969.  ‘Roedd yn 
is-lywydd i Jennie Eirian yn y flwyddyn gynta , i ddod yn 
Llywydd yn 1970 ;sail gadarn i’r gangen sy’n ffynnu o hyd.
Daeth Vera yn Llywydd eto yn 2006 ac yn Ysgrifennydd yn 
1986 ac yn 1993.Bu hefyd yn amlwg yng ngweithgareddau y 
rhanbarth ac yn genedlaethol–Rhanbarth Alun Dyfrdwy fel 
yr oedd  amser hynny.Cawsom lawer o hwyl yn y rhanbarth 
fechan yma ar y ffîn.
Ynglŷn a’r ‘pethau’ ‘roedd Bryn a Vera â’r un 
argyhoeddiadau ; yng ngweithgareddau’r  Blaid,Y 
Gymdethas Gymraeg, Papur Fama a Chantorion Glan 
Alun,ble bu Vera yn Gadeirydd doeth a chadarn 
.Cyflwynwyd Tarian Jennie Eirian i Bryn a Vera yn 1988 ,ie 
i’r ddau, Bryn a Vera yn un yn eu hymrwymiad i’r pethau- y 
ddau enw ynglwm fel pupur a halen.Cydymdeimlwn yn 
fawr efo Bryn, wedi colli ei gymar a’i gydweithiwr ac â’r 
teulu i gyd. 

Myra Parry

EURYN OGWEN WILLIAMS
Daeth tristwch mawr ac ambell i ddeugryn ar ein hael-

wyd ni pan glywsom fod Euryn wedi ein gadael oher-
wydd ‘roeddem yn meddwl y byd ohonno ac ‘roedd yn 
fraint ac anrhydedd i fod yn fêt iddo. Mae degau o bobl, 
llawer mwy cymwys na fi, yn gallu ysgrifennu a thraddodi 
am ei ddoniau arbennig yn y byd teledu, llenyddiaeth a 
barddoniaeth felly fy mwriad yw ysgrifennu am y person 
oeddwn yn ei adnabod, ei garu a’i barchu.
Mae pob un ohonom yn ein tro, yn gallu cofio rhyw ddig-
wyddiad yn ein bywydau sydd wedi dylanwadu’n fawr 
arnom. Yn sicr, digwyddodd hyn i mi yn y pum degau cyn-
nar pan ddaeth prifathro newydd i ysgol Coedllai sef,Alun 
Ogwen Williams. Fe ddaeth hefo’i wraig Lil a’r mab Euryn, 
heb anghofio Winnie y gath, i fyw i Llys Athro oedd reit 
gyferbyn a’n tŷ ni. Daeth John Albert Jones, y cynghorydd 
sir a phrif flaenor capel Bethel heibio a gofyn imi fynd draw 
i gyfarfod y teulu newydd ac yn enwedig y mab. A dyna 
oedd cychwyn cyfeillgarwch clos sydd wedi parhau am dros 
chwe’ deg o flynyddoedd.
Cefais blentyndod hynod o hapus yng Nghoedllai ond, er 

mae Cymraeg oedd iaith yr aelwyd, Saesneg oedd iaith 
y cae chwarae. Felly, am y tro cyntaf, ‘roedd gen i ffrind 
oedd yn cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg. ‘Roedd bod 
yng nghwmni y teulu Cymreig hynod o dalentog yma yn 
ysbrydoliaeth i mi ddiddori yn yr iaith a’i diwilliant. Ni allaf 
ddweud cymaint o ddyled sydd arnaf i Euryn a’i deulu.
Cawsom fagwraeth arbennig a byth gofiadwy. Criw o bobl 
ifanc yr ysgol Sul yn cymdeithasu, chwarae triciau diniwed 
a mwynhau mynd ar y trip flynyddol i’r Rhyl neu South-
port. Gwylio ‘Match of the Day’ ar deledu du a gwyn fy 
nghefnder, Bryn, ar nos Sadwrn. Canu carolau o gwmpas y 
pentre ac ar y diwedd yn galw yn nhŷ Edna May am ddiod 
a snac ac yn y fan honno, yn ddiymwybod i’n rhieni wrth 
gwrs, y cafodd Euryn a fi ein potel gwrw gyntaf.
‘Roedd Euryn yn llawn hiwmor, tynnwr coes a storiwr heb 
ei ail ac ‘roedd yr agweddau yma i’w gymeriad yn fy siwtio 
i’r dim. Nid fi oedd yr unig un o’r teulu oedd yn gwerthfaw-
rogi y berthynas yma oherwydd ‘ roedd mam a dad wedi 
gwirioni hefo fo. Rhaid i mi ddweud ei fod yn gallu bod yn 
dipyn o niwsans ar adegau oherwydd ‘roedd yn codi’n fore 
a syth ar ôl ei frecwast yn dod i chwilio amdanaf. ‘ Wyt ti’n 
gwybod lle mae o Euryn, dos i’w ddeffro,’ oedd ymateb 
mam a dyna be’ ddigwyddodd dro ar ôl tro.
Atgofion hyfryd sydd gennyf o’r amser gawsom hefo’n gily-
dd ac er nad oeddem yn gweld ein gilydd mor aml a hynny, 
pan ddeuai’r cyfle, ‘roedd y sgwrs yn llifo. Wrth i mi wrando 
ar y teyrngadau anhygoel ar y radio ar teledu sylweddolais 
fod teyrngarwch yn rhan anatod o’i gymeriad. ‘Roedd Euryn 
mor hynaws a gwylaidd a bum yn hynod o freintiedig o gael 
bod yn ffrind agos iddo am gymaint o flynyddoedd. ‘Rwy’n 
ei chael yn anodd dygymod a’r ffaith na fyddaf yn derbyn 
‘text’ neu alwad ffôn ganddo na cael y fraint o fod yn ei 
gwmni eto.
Ond y golled fwyaf yw i’r teulu sef Jennie, Rhodri a Sara 
a’u plant. Yn anffodus cafodd Euryn ei daro gan salwch 
erchyll a digyfaddawd ond ‘roedd ei ddewrder a’i ffydd yn 
anhygoel. ‘Roedd gofal y teulu yn llawn o dynerwch, cariad 
a chonsern a gwn ei fod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi 
hynny.
Cofiwn am Euryn fel gwladgarwr amryddawn ac ‘roedd ei 
ddylanwad yn eang a’i ysbrydoliaeth yn amrhisiadwy. Mae 
Cymru wedi colli cawr o ddyn.
Elwyn Roberts

Capel y Waun, Gwernaffield. 
Fe gollodd Gapel y Waun ddau o’u haelodau ffyddlonaf 
eleni yn Eifion Wynne Roberts a Margaret Eleanor Williams. 
Bu’r ddau olaf yn y capel gyda’i gilydd yn 2017 cyn i Eifion 
gael ei daro yn wael a gorfod derbyn gofal yng nghartref 
Bod Hyfryd yn Fflint. Eifion a fyddai’n cludo Margaret 
i’r capel fel y gwnaeth pan oedd y ddau yn aelodau yng 
nghapel Soar, Gwernymynydd cyn i’r aelodau symud ac i 
Eifion a Margaret a Moreton a Morfydd ddod yn aelodau i 
gapel y Waun. Bu angladdau y ddau yn yr un wythnos yn 
nechrau Chwefror yn amlosgfa Llaneurgain o dan arwein-
iad Huw Powell-Davies tra yr oedd eu gweinidog, Eirlys 
Gruffydd-Evans yn gwella ar ôl llawdriniaeth ac yn methu 
bod yno.

Eifion Wynne Roberts
Fe aned Eifion yng Ngwyddelwern yn 1929 yn fab v David 

a Henrietta gyda David yn cadw’r orsaf reilffordd yno, fel 
y bu wedyn ym Mhrestatyn a’r Wyddgrug a Bangor wrth i’r 
teulu orfod symud ac i Eifion fynd i’r ysgol yn y llefydd hyn-
ny. Gadawodd Eifion yr ysgol yn 16eg a dechrau gweithio 

gyda Banc y Midland ar y pryd gyda bwlch lle bu’n rhaid 
iddo dreulio dwy flynedd o Wasanaeth gwladol, y rhan fwy-
af yn Aden lle rhoddwyd ef ar waith yn y swyddfa dalu.
Bu’n hyfforddi gyda’r Banc ar hyd a lle Gogledd Cymru a 
phan gafodd gynnig symud i Lundain i hyrwyddo ei yrfa, 
fe wrthododd oherywdd ei gariad at deulu a chyfeillion a 
gwlad. Bu’n gweithio yng Nghaernarfon, Rhosneigr, Conwy, 
Betws y Coed, Wrecsam a Buckley yn y diwedd. Fe hyfford-
dodd lawer eraill a chodi i fod yn rheolwr wrth gwrs. Colled 
Llundain oedd mantais Gogledd Cymru!
Parhaodd i fwynhau ei ddiddordebau wedi iddo ymddeol 
ym 1991. Bu’n fotobeiciwr pan yn ifanc, ond yn fodurwr 
brwd hyd yn ddiweddar. Ni chadwodd yr un modur yn hir, 
a byddai’n son fel yr oedd yn eu newid bob tro y byddai’r 
blwch llwch angen ei wagu! Ar ei ymddeoliad, fe dder-
byniodd gyfrifiadur yn anrheg ac fe ymafaelodd orau allai 
gyda’r dechnoleg i fod o fendith i eraill. Ers blynyddoedd, 
fe fyddai’n recordio oedfaon y Waun ar y Sul, yn copio cd’s 
ac yn eu hanfon at aelodau na allai fod yno ac at gyfeillion 
a theulu mewn oed. Byddai’r teclyn diweddaraf ganddo 
i recordio bob amser a hwnnw wedi ei osod ac yn barod i 
fynd, pryd bynnag y byddai’r gweinidog yn cyrraedd. Mae 
ei gymwynas yn parhau wrth i Eirlys allu dal ati i rannu’r 
oedfaon hynny i aelodau hyd y flwyddyn ddi gapel ddi-
wethaf. Er mai ef oedd y trysorydd ac iddo wasanaethu y 
capel ac eglwysi eraill yn y cylch mewn cymaint o ffyrdd a 
bod y cyntaf bob blwyddyn i dwyn adroddiad allan, yr oedd 
wedi gwrthod cael ei godi yn flaenor gan na welai ei hun yn 
deilwng o’r fath swydd, er ei ffyddlondeb diwyro.
Derbyniodd bob gofal yng nghartref Bod Hyfryd y blyny-
ddoedd diwethaf hyn ac anfonwn ein cofion at ei berthna-
sau a’i ffrindiau yn y Waun yn eu hiraeth amdano.

Margaret Eleanor Williams
Un o Wernymynydd erioed oedd Margaret, yn un o 5 o 

blant (Idris, Mair, David a Peter oedd y lleill) a’r olaf 
ohonynt bellach. Gadawodd Margaret yr ysgol yn 14eg oed 
a dechrau gweini yn Fron Hall, Gwernymynydd gyda’i ffrind 
Rene. Roedd sôn nad oedd y teulu yn garedig bob amser 
wrthi ac ystod y rhyfel a chyfnod machlyd y tai bonedd, fe 
symudodd i weitio i deulu Plas Hafod yng Ngwernymyny-
dd lle roedd ei modryb yn gogyddes. Pan briododd merch 
y Plas a dechrau teulu, symudodd Margaret gyda nhw i 
Warren house ym Mrychdyn lle bu’n gofalu am eu plant: 
Jeremy, Martin a Mike. Yn drist iawn, fe fu farw’r fam ar 
enedigaeth y plentyn ieuengaf John a symudodd Margaret 
yn ei hol gyda nhw i Blas Hafod a pharhau i fagu’r hogiau 
a fydd bob amser yn ddiolchgar iddi am ei chariad a’i gofal 
ohonynt. Fe ymfudodd y teulu bach i Awstralia ychydig 
wedyn a pharahodd Margaret i weini yn y Plas o dan Mrs 
Payton. Fel arwydd o’r diolch hwnnw, fe drefwyd parti i 
Margaret a’i theulu a ffrindiau gan yr hogiau ym Mhlas 
Hafod pan oedd Margaret yn 90 oed. Yr oedd hithau wedi 
bod yn ffyddlon iddynt ac yn cofio gosod blodau ar fedd eu 
mam ar gyfer dydd ei hangladd a’r Nadolig.
Heblaw am ddwy flynedd yn gweithio gyda’i chwaer yn 
rhedeg y caffi ym mhwll nofio Bangor, fe fu Margaret yn 
gweithio’n lleol gan redeg y caffi yn Loggerheads hyd y tân 
a fu yno ym 1984. Cadwai Margaret ei hun yn brysur bob 
amser gan weu dillad a blancedi i blant mewn gwledydd 
a effeithiwyd gan ryfel; hyn, er bod ei golwg yn pylu ac y 
byddai yn ei golli yn llwyr yn y diwedd.
Yr oedd yn ddiolchgar iawn o bob gofal a gai i fynd i’r 
capel,ac o’r gymdeithas yno a’r canu. Byddai’n mwynhau y 

gymdeithas yn y clwb cinio yng Ngwernymynydd a chyda’r 
clwb i’r deillion yn Garden City. Wedi iddi symud i dderbyn 
gofal yng nghartref Wellfield ym Mhenarlag yr oedd yn ddi-
olchgar o bob cymorth a chwmni gan ei theulu a’i ffrindiau 
a’i chydaelodau a’i gweinidog yn y Waun. Anfonwn ein 
cofion eto at ei theulu a’i ffrindiau yn y Waun yn eu colled.

Alma Finch
Melin Blwm, Yr Wyddgrug

Bu farw Alma wedi cyfnod hir o wendid a salwch chwe 
wythnos wedi iddi golli ei gwr Ray yn niwedd 2020. 

Ganed Alma mewn bwthyn ar Ffordd y Sarn yn Nhreud-
dyn yn 1937, yn ferch i Hywel a Ceridwen Jones. Glowr yng 
Nghoedllai oedd ei thad, a’r teulu yn aelodau yng nghapel 
y Wesleaid yn Nhreuddyn. Ond yr oedd Hywel yn un a 
effeithiwyd gan glwyf y silicosis ac fe gafodd bob gofal gan 
Ceridwen ac Alma. Cafodd Alma gyfle i fynd i ysgol Gym-
raeg Coed Talon wrth i Haydn Williams, y cyfarwyddwr 
addysg ar y pryd, fod yn cymell plant o deuluoedd Cymraeg 
i dderbyn addysg Gymraeg efo’i gilydd. Roedd hi yno ar 
yr un pryd ag Elwyn Robert o Goed Llai, ac fe ddeuai ar ei 
draws yntau eto yn nes ymlaen yn ei bywyd.  Wedi ymadael 
ag ysgol Daniel Owen fe gyfarfu â Ray Finch wrth i’r ddau 
weithio i Fecws Roberts. Bu iddyn nhw briodi yn eglwys 
Gwernaffield yn Awst 1964 ac fe aned eu mab Mark bedair 
mlynedd yn ddiweddarach. 
Cafodd Alma waith ymhen dipyn yn Ysgol Glanrafon yn 
gofalu am y plant ar amser cinio, ac yno yr oedd hi yn 
gweithio pan ddaeth ei chyfaill o’r ysgol gynradd, Elwyn 
Roberts yno yn brifathro yn yr 80au. Er i’r ddau gydoesi yn 
yr ysgol, Mr Roberts fu Elwyn ganddi ar hyd y blynyddoedd, 
a doedd dim dichon ei chael i alw’r gweinidog na neb arall 
yn ol ei enw cyntaf! Atgofion Elwyn amdani yn yr ysgol, 
fel ninnau bob amser, yw ei bod bob amser yn gwenu; bob 
amser yr un fath a phob amser yn siarad yn gadarnhaol 
am bawb, heb air drwg ar ei gwefus am neb. Fe fyddwn i 
yn rhyfeddu at gof Alma o enwau’r teulu i gyd a’r modd y 
byddai’n cofio eu hanes i gyd yn ôl yr hyn yr oedd hi wedi ei 
ddarllen ym Mhapur Fama amdanynt. 
Wedi ymddeol o’r ysgol, lle’r oedd yna feddwl mawr o’i 
hanwyldeb gan y plant a’r staff fel ei gilydd, fe fu adref ac 
yn fawr ei gofal o Ray ei gŵr wrth i’w olwg ef waethygu. 
Gyda’r ddau ohonynt angen gofal y flwyddyn ddiwethaf, fe 
roddodd Mark y gorau i’w waith er mwyn gofalu amdanynt 
yn eu cartref, ac er i’r flwyddyn fod yn un anodd mewn cy-
maint o ystyron, yr oedd lle i ddiolch eu bod wedi gallu bod 
efo’i gilydd fel teulu. Yr oedd yn braf eu gweld efo’i gilydd i 
gyd cyn y Nadolig gydag Alma mor ddiolchgar bob amser o 
bob cyswllt a gair o weddi. 
Bu ei hangladd yn amlosgfa Llaneurgain ddiwedd Chwefror 
dan ofal ei gweinidog ac anfonwn ein cydymdeimlad lwyraf 
at Mark wedi iddo golli ei dad a’i fam mor agos at ei gilydd.

Er cof am Aranwen Hughes 
Gyda thristwch daeth y newydd am farwolaeth Aranwen 

Hughes (Ran) ar Ionawr 31ain yn 87 mlwydd oed.
Ganwyd Aranwen yn Nhreuddyn, yn ferch i Tomos a Mary 
Ingman a chwaer i Gwynfor a Glanfab. Roedd ei thad yn 
cadw siop yng Nghoed Talon a’r teulu yn aelodau gweithgar 
o Gapel Seion ac Aranwen yn mwynhau canu  mewn corau 
a chymeryd rhan mewn dramau.
Wedi mynychu  Ysgol Coed Talon ac Ysgol Daniel Owen, Yr 
Wyddgrug gweithiodd mewn cartef gofal cyn hyfforddi  fel 
gwneuthurwraig dillad gyda chwmni Lloyd Williams yn 
Wrecsam. Yn ystod y cyfnod yma fe ddatblygodd 
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(Er cof am Aranwen Hughes - parhâd)
cyfeillgarwch efo hogyn ifanc lleol a phriododd Eifion yn 
1957. Daeth Aranwen yn chwaer yng nghyfraith annwyl i 
Lucille, Dewi a Margaret.
Ar ddiwedd y 60au cymerodd Aranwen ofal am siop ei thad 
pan ddaeth yn amser iddo ymddeol.Bendithiwyd y cwpwl 
ifanc gyda dau fab-Roger ac Andrew ac roeddynt yn hynod 
falch ohonynt. Defnyddiodd Eifion ei sgiliau adeiladu i 
sefydlu siop newydd a thŷ  i’r teulu gerllaw.Roedd Aranwen 
ac Eifion yn ofalus iawn o’i cwsmeriaid ac yn arbenning yr 
henoed gan ddosbarthu bwyd yn lleol.
Roedd Aranwen wrth ei bodd yn cymdeithasu gyda theulu 
a ffrindiau ac yn mwynhau treulio amser yng ngharafan y 
teulu yn Llanddulas. Pan ddaeth yn amser i Aranwen ac 
Eifion ymddeol  aethant  i fyw i Dreffynnon  a daeth cyfle i 
grwydro a theithio dramor .
Wrth i iechyd Eifion ddirywio symudodd y cwpwl i Mynydd 
Isa. Yn ystod y cyfnod yma fe aned eu wyrion Jazmine a 
Tyler ac roeddynt wrth eu bodd yn helpu Roger ac Alison i 
ofalu amdanynt . Roeddent yn hynod falch o’u llwyddian-
nau yn yr ysgol a’r brifysgol.
Bu fawr Eifion yn 2004 ac ’roedd Aranwen yn ddiolchgar o 
gwmniaeth ei theulu,ffrindiau a chymdogion.
Treuliodd Aranwen ei blynyddoedd olaf yng Nghartref Go-
fal Bitsre, Bwcle.Aranwen bellach oedd yn derbyn gofal ar 
ôl iddi dreulio cymaint o amser yn gofalu am eraill. Roedd 
hi pob amser yn ddiolchgar i’w theulu a staff y cartref am 
bob cymwynas.
Bu’n wraig,mam a nain arbenning .Cydymdeimlwn â’r 
teulu  oll yn eu profedigaeth a diolchwn i Dduw am fywyd 
Aranwen.
Bendithiwyd gyda genedigaeth  Roger eu mab cyntaf.Erbyn 
hyn roedd yn amser i Tomos a Mary ymddeol or siop yng 
Nghoed Talon  a penderfynodd Aranwen i cymeryd gofal 
or busnes ai moderneiddio. Defnyddiodd Eifion ei sgilau 
adeiladu i adeiladu siop newydd gyda ty ir teulu 
Mewn tro dirywiodd iechyd Aranwen hithau ac fe treuliodd 
y blynyddoedd olaf yng nghatref gofal Bitsre Bwcle. Dyma 
tro ar fyd roedd Aranwen a oedd wedi rhoi gymaint o ofal 
am eraill bellach yn derbyn gofal. Roedd o hyd yn ddiol-
chgar ir staff ac i Roger ac Andrew am eu holl gofal.Bu’r 
blwyddyn olaf yn heriol i Aranwen ar teulu ac roedd  yn 
rhyw gysur  gallu gweld ei gilydd trwyr ffenest.
Roedd Aranwen yn hoff o bobl a bod yn eu cwmni, roedd hi 
o hyd a gwen, yn cymeryd balchder yn ei gwisg ai hymd-
dangosiad. yn ferch,chwaer,gwraig mam a modryb aben-
ning iawn.
Diolch bo i Dduw am fywyd Aranwen.

Cwmni Newydd
Cwmni Newydd sbon o’r enw ‘Bobol Bach’ –  sy’n arbeni-

go mewn dillad Plant a babanod, hyd at 10 mlwydd oed.
 
Helo! Heledd a Jess ydym ni. Bu’m ni gyfarfod ein gilydd 
wrth fynd drwy driniaeth IVF yr un pryd tua 5 mlynedd yn 
ôl erbyn hyn. Roedd y ddwy ohonom yn aelodau brwd o 
grŵp cefnogaeth ar y wê, ac fe ddaethom yn ffrindiau pen-
naf. Erbyn hyn, mae gan Jess ddau fachgen bach, un sy’n 3 
a babi bach 8 mis oed, a Heledd bellach yn fam i efeilliaid 
bach sydd bron yn 3.
 
Mae’r ddwy ohonom yn gweithio rhan amser i wahanol 
sefydliadau, a Jess ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd.  

Wedi dyheu ers sbel i ddechrau cwmni bach ein hunain, 
penderfynasom  ddod at ein gilydd yn ein hamser hamdden 
i greu’r busnes bach hwn.
 
Rydw i Heledd yn byw ochrau Llanberis, a Jess wedyn o 
ochrau’r Fflint. Penderfynom fynd ati i sefydlu’r cwmni 
bach gan ein bod ni ein dwy wastad yn chwilio am ddil-
lad plant tymhorol ar gyfer ein plant ni,  boed yn ddillad 
Nadoligaidd, neu’n rhywbeth at y Calan Gaeaf, ac felly 
penderfynu ‘wel beth am roi cynnig ar gynllunio ein dillad 
bach ein hunain!
 
Felly, dyma ni ar derfyn ein mis cyntaf mewn busnes,  wedi 
lansio gyda ‘Casgliad y Pasg’ yng nghanol mis Chwefror 
2021. Ar hyn o bryd rydym ni’n cynnig crysau t, festiau babi 
llewys hir a chardigans bach wedi ei gweu a llaw. Bydd y 
casgliad nesaf yn cynnwys siwmperi wedi ei sgrin brintio 
a / neu eu brodweithio. Bydd y llyfr archebion ar gyfer 
eitemau’r Pasg yn cau dydd Gwener yma sef 26ain o Fawrth, 
ac yna bydd seibiant bach cyn i ni gyhoeddi ein casgliad 
nesaf.
 
Mae’r casgliad nesaf sydd ganom ar y gweill yn agos iawn at 
ein calonnau,  gan ei fod yn canolbwyntio ar ddillad bach 
ar gyfer plantos bach sydd wedi ei mabwysiadu neu wedi 
ei geni o ganlyniad i driniaethau IVF. Mae popeth wedi ei 
gynllunio ai wneud yma yng Nghymru gyda balchder mawr.
 
Gobeithio y gallwn eich temtio i fynd i chwilio am ein 
tudalennau ar Instagram neu Facebook. Mae siop Etsy 
ganddom hefyd.
@bobol.bach ar Instagram neu Bobol Bach ar facebook. 
Mae pob un neges sy’n dweud wrthym bod person newydd 
wedi hoffi, rhannu neu ddilyn ein tudalenau yn ein gwneud 
ni mor hapus!
 
Diolch am bob cefnogaeth,

Mae i godi argae er mwyn cronni dŵr gysylltiadau 
poenus i ni yma yng Nghymru. Nid mater o hanes 

ydyw chwaith; mae’n gallu brifo o hyd. Mae’r dywediad 
‘Cofiwch Dryweryn’ yn parhau i gorddi teimladau negyddol 
ynom.
Pam? Am inni wybod fod gweithred anghyfiawn wedi ei 
chyflawni yn erbyn trigolion Cwm Celyn. Am fod corffora-
eth fawr wedi sathru ar hawliau, dyheadau a theimladau 
pentrefwyr. Am fod dymuniad cenedl gyfan wedi ei hanwy-
byddu.

Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd bynnag, mae codi argae 
er mwyn cronni dŵr yn weithred o gyfiawnder. A’r weithred 
gyfiawn honno fydd stori ganolog Wythnos Cymorth Crist-
nogol eleni.

Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd yn effeithio ar y ty-
wydd - fel y mae trwy’r byd, wrth gwrs. Ond mewn gwle-
dydd tlawd, mae’r effeithiau yn llawer gwaeth. Arferai’r 
tywydd fod yn rhagweladwy, oedd yn caniatáu i’r ffermwr 
hau a medi yn dilyn patrwm cenedlaethau. Bellach, mae 
patrwm y tywydd wedi newid yn fawr. Ceir sychder difrifol 
ac yna gyfnod o lawogydd trwm sy’n arwain at lifogydd.
Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath bron yn amhosibl ac mae 
pobl yn marw o newyn o’r herwydd.

Trwy bartner lleol mae Cymorth Cristnogol yn helpu i godi 
argaeau. Golyga hyn fod posibl cronni dŵr y gellid ei ddef-
nyddio ar adegau sych. Sef yr union reswm pam y codwyd 
argaeau yng Nghymru wrth gwrs. Pam felly fod codi argae 
mewn pentref yn Kenya yn wahanol?

Codi argae gyda chaniatâd y gymuned leol y mae partner 
Cymorth Cristnogol. Gwneud hynny gyda’r gymuned leol, 
wrth i’r pentrefwyr eu hunain helpu yn y gwaith. Ac efallai 
yn bwysicach na dim, codi’r argae er budd y gymuned leol 
a wneir. Y nhw sydd berchen yr argae; y nhw sydd berchen 
y dŵr.

Oherwydd hyn, gweithred gyfiawn yw codi argae yn Kenya.
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni (10-16 Mai) 
bydd eglwysi ar hyd a lled Cymru yn brysur yn codi arian 
tuag at brosiectau tebyg. Prosiectau fydd yn rhoi help llaw 
i bobl dlota’r byd wrth iddynt ymdrechu i godi eu hunain 
allan o dlodi.

Beth am ymuno yn y gweithgarwch? Cysylltwch â’ch eglwys 
leol i weld be sy’n digwydd yno neu ewch draw i wefan 
Cymorth Cristnogol am fwy o wybodaeth.
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/
christian-aid-week

Cofiwch Dryweryn - Cofiwch Kenya
Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 Mai 2021

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
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Pobol y Papur
Kieran Owen

Beth yw dy gefndir?
Cefais fy ngeni ym Mangor a bûm yn byw yn Felinheli am 
ychydig o flynyddoedd cyn symud i’r Wyddgrug oddeutu 
ugain mlynedd yn ôl. Mae gennai chwaer; Rhiannon, sydd 
bellach yn byw yng Ngaerdydd. Mynychais Ysgol Glanrafon 
ac Ysgol Maes Garmon cyn mynd ymlaen i  ddarllen Hanes 
Cymru a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aber-
ystwyth.
A thithau wedi tyfu fyny yn yr Wyddgrug, beth wnaeth i ti 
benderfynnu setlo yma wedi dyddiau Coleg?
Yn dilyn terfyn fy ngradd yn Aberystwyth roedd rhaid 
chwilio am waith ac felly symud yn ôl i’r Wyddgrug oedd 
y cam oedd yn gwneud y fwyaf o synnwyr. Mi oedd hi’n 
anodd ar y dechrau ond mi oeddwn yn ffodus iawn i gael 
gwaith tu ôl i’r bar yn y Ruthin Castle wedi ychydig o 
fisoedd. Yna cefais gyfweliad am swydd yn Ysbyty Maelor 
Wresam ac dyma lle dwi wedi bod ers hynny.
Beth yw dy waith a beth wyt ti’n fwynhau fwyaf amdano?
Teitl fy swydd ydi cydlynydd addysg feddygon iau a 
swyddog technoleg a chyfathrebu. Mae’n deitl llond ceg dwi 
gwybod ond yn syml iawn dwi’n trefnu a paratoi portfolios 
dysgu y doctoriaid sydd wedi ei leoli yn y Maelor yn ogystal 
a sicrhau fod ganddyn nhw fynediad i gyfleoedd addysgol 
sydd yn galluogi eu datblygiad fel meddygon ifanc. Dwi 
wrth fy modd yn fy swydd, mae’n bleser cael dod i adnabod 
y doctoriaid i gyd ac yn eu gweld yn datblygu o flwyddyn i 
flwyddyn. Mae’r cyfnod Coronafeirws wedi bod yn anodd 
i ni gyd ond mae gweld ymrwymiad ac aberth y doctoriad  
(yn ogystal a bob aelod staff y Maelor) yn ddigon i godi 
calon unrhywun.

Beth yw dy hoff beth am ardal Papur Fama?
Mae na ddigonedd i wneud yn yr ardal, marchnadoedd 
a siopa Yr Wyddgrug heb sôn am yr olygfeydd a llwybrau 
cerdded Loggerheads ar stepen y drws, heb sôn am pan mor 
agos mae ddinasoedd megis Caer a Lerpwl.
Beth yw dy hoff raglen deledu
Dwi’n ffan mawr o’r teledu ac yn siwr yn euog o wylio 
gormod ohonno serch hynny dwi wrth fy modd yn gwylio 
rhaglenni gwleidyddol megis The West Wing neu’r cyfresi 
cynnar o House of Cards a Homeland. 
Pa lyfr wnes di ddarllen ddiwethaf?
Dwi’n hoff iawn o ddarllen ond yn ddiweddar dwi wedi 
symud at wrando ar lyfrau sain er mwyn arbed lle ar y silff 
lyfrau. Dwi newydd orffen Start With Why gan Simon Sinek. 
Mae’r llyfr yn edrych ar bwysigrwydd cofio ‘pam’ ein bod 
ni’n mynd i’n gwaith bob dydd, neu’n cychwyn busnes. Yn 
ôl yr awdur, mae’r cwmnïau mwyaf llwyddiannus yn glir 
‘pam’ eu bod nhw’n gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, 
ac yn gallu addasu ‘sut’ a ‘beth’ maen nhw’n ei wneud dros 
amser. Dwi hefyd yn hoff iawn o unrhyw lyfr gan Malcolm 
Gladwell. Dwi newydd ddechrau David and Goliath gan-
ddo am yr ail waith, ond Outliers ydi fy ffefryn. Mae gan 
Gladwell y ddawn i edrych ar y byd mewn ffordd hynod o 
wreiddiol a diddorol.
Beth fyddai dy wyliau perffaith?
Dwi wrth fy modd efo dinasoedd Ewropeaidd, yn enwedig 
dinasoedd fel Amsterdam ond yn dweud hynny mae cym-
ryd amser i ffwrdd o’r gwaith i fod efo’r teulu neu ffrindiau 
yn bwysig, ond dydi mynd ‘i ffwrdd’ ar wyliau ddim y peth 
pwysicaf i mi. Dwi’n ddigon hapus yn fy milltir sgwâr.
A oes awgrym sut i godi’n calonnau mewn gyfnod mor 
ddyrys?
Gwnewch beth bynnag sy’n eich gwneud chi’n hapus. 
Anfonwch neges sydyn at ffrind. Pobwch gacen. Cymrwch 
wydriad o gin a tonic. Ond mae cael sgwrs ar y ffôn efo Nain 
o hyd yn gweithio i mi. Dathlodd Nain ei phenblwydd yn 93 
yn ddiweddar ac felly hoffwn ddymuno penblwydd hapus 
mawr i’r ddynes ddoethaf dwi’n nabod yn ogystal a’r berson 
sydd fwyaf hapus yn ei byd er gwaethaf yr hyn sydd yn 
mynd ymlaen. 

Taith am Waith i’r Eidal
Yn Chwefror 2019, cefais gynnig swydd i ddysgu Saesneg 

mewn ysgol uwchradd mewn tref o’r enw Iseo sydd yng 
nghanol gogledd yr Eidal yn dechrau o fis Medi 2020. Wrth 
gwrs, bryd hynny doedd Covid ddim yn achosi llawer o 
bryder i ni ac felly derbyniais heb feddwl dwywaith, roedd 
yn braf cael rhyw fath o gynllun unwaith i mi raddio o’r 
brifysgol. Yn amlwg, wedi i sefyllfa daer Covid ein taro bu’n 
rhaid i mi dderbyn na fyddai bellach yn bosib i mi fynd yn y 
Medi ac felly yn lle pwdu adref, derbyniais swydd yn ysgol 
Glantaf, Caerdydd fel cynorthwydd. Wrth i sefyllfa Covid 
wella, ac yna waethygu eto yng Nghymru roedd pethau 
yn dechrau edrych ar i fyny yn yr Eidal ac felly cysylltodd 
pennaeth yr ysgol Eidaleg â mi i ofyn os oedd gennyf ddid-
dordeb i ddysgu rhwng mis Mawrth a Mai. Gan y bum mor 
siomedig yn methu mynd y tro cyntaf, penderfynais y by-
ddwn yn trio fy ngorau i fynd y tro hyn gan taw y flwyddyn 
academaidd hon fyddai’r cyfle olaf i mi fedru trafeilio/
gweithio tramor gan fy mod yn bwriadu dilyn y cwrs TAR y 
flwyddyn nesaf, a dechrau gyrfa mwy parhaol. 
Ar ôl pori ar wefan y llywodraeth ni welais reswm pam na 
fyddai’n bosib i mi barhau gan fod gweithio tramor yn cael 
ei ystyried fel gwaith hanfodol. Gan taw dim ond tri mis 

ydi’r swydd, mae hyn yn ffitio o fewn y 90 dydd rydym yn 
ei gael i fod dramor heb orfod gwneud cais am Visa. Felly, 
nid Covid yn unig sy’n gwneud ei orau i gawlio fy nghynl-
luniau: mae Brexit yn cael ei effaith hefyd! Roedd rhaid i 
mi gael tystiolaeth swydd o’r Eidal, gwneud cais er mwyn 
cael ‘Fiscal Code’ a llenwi ffurflen hunan-ddatganiad ar 
gyfer y maes awyr yn cyhoeddi pwrpas fy nheithio. Hyd yn 
oed gyda pob dogfen angenrheidiol yn fy llaw, ar Chwefror 
yr 28ain roeddwn i dal yn nerfau i gyd wrth gyrraedd maes 
awyr Manceinion. O achos Covid, dim ond nifer cyfynge-
dig o awyrenau sy’n hedfan ac felly roeddwn i’n wynebu 
taith hir ac unig: hedfan o Fanceinion i Ddulyn a gorfod 
aros yno dros nos er mwyn hedfan i Milan y bore canlynol. 
Pwy fyddai’n meddwl bod trafeilio yng nghanol Covid mor 
gymhleth...! Bu’n rhaid i mi gael prawf NHS cyn hedfan o 
Fanceinion, a chymryd prawf arall yn Nulyn y bore Llun er 
mwyn dangos i’r maes awyr nad oeddwn yn mynd a Covid 
efo fi. Yn ffodus, er gwaetha’r nerfau cyrheuddais yn ddigon 
ddi-ffwdan. 
Ar ôl cyrraedd yr Eidal, yn amlwg roedd gofyn i mi ynysu 
am bythefnos cyn cymryd prawf unwaith eto. Os nad ydych 
eisioes yn gwybod, dydi’r Eidalwyr ddim yn bobl hynod o 
drefnus: cymerodd dros dridiau i’r canlyniad gyrraedd, a 
phan es i i’r ysbyty i’w nôl doedd dim sôn amdano! Mae’n 
rhaid bod ‘Rhianedd’ yn enw rhy gymhleth iddyn nhw! 
Er gwaetha hyn, llwyddais yn y diwedd i gael gafael arno 
ac felly rwan rydw i’n rhydd i grwydro dipyn o dref Iseo a 
manteisio ar weld y machlud hardd ar y mynyddoedd! Er 
i bethau ddechrau edrych ar ei fyny, gwaethygu wnaeth 
y sefyllfa Covid. Mae’r Eidal bellach wedi mynd i gyfnod 
arall o glo lefel 4 sy’n golygu bod y dysgu yn digwydd arlein 
(sy’n brofiad gwahanol!), nid yw’r siopau ar agor ond mae’n 
bosib mynd i’r becws, archfarchnad a chael têc-awê o’r bw-
ytai pizza a hufen iâ (diolch byth!). Er mor hardd yw Iseo, 
rydw i’n edrych ymlaen i allu crwydro mwy o ardal Lombar-
dia yn fuan gobeithio.

Rhianedd Grug Gwilym

Difyrion Digidol gyda
Deian ap Rhisiart

Mewn colofn flaenorol fe wnes i fwrw golwg dros 
yr adnoddau hanes sydd ar gael ar-lein er mwyn 

chwilota eich hanes lleol a chenedlaethol, ond y tro 
hwn dwi am drafod sut y gallwch gofnodi’r hanes eich 
hun a chreu eich darn bach o hanes, trwy gymorth offer 
digidol.  
Y ffordd orau a mwyaf hwylus i wneud hyn yw trwy 
greu stori ddigidol. Beth yn syml ydi stori ddigidol 
ond ffilm fer yn cofnodi digwyddiad, gall fod yn gyf-
weliad gyda unigolyn difyr a diddorol yn trafod pob 
math o bynciau, yn trafod gwrthrychau/lluniau sydd o 
bwysigrwydd hanesyddol. Fe allith fod yn hel atgofion 
am deulu, am gyfnod penodol mewn bywyd, yn ddig-
wyddiad neu’n brofiad yn y gorffennol sy’n bwysig i chi 
neu’r unigolyn, ble bydd arwyddocad ehangach.   Mae’r 
syniad o greu straeon digidol wedi bod yn boblogaidd 
ers rhai blynyddoedd. Dwi’n cofio bron i ddegawd 
yn ôl, fe roeddwn i’n mynd o amgylch neuaddau pentref 
yn cynnal cyrsiau straeon digidol gyda WEA Cymru. Er 
mwyn gwneud y gwaith, roedd ganddom lond car o offer, 
yn cynnwys gliniaduron, recordydd sain, camera fideo 
proffesiynol ac ar ben hynny roedd rhaid cael y feddalwedd 
i olygu’r cyfan. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach mae’n 
bosib gwneud hyn i gyd, yn ddidrafferth gyda’ch ffôn clyfar. 
Roedd y rhan fwyaf o’r bobl a fynychodd y cyrsiau hyn yn 
bobl wedi ymddeol, ac yn fwy na heb, roedd ganddynt 
stôr eang o atgofion am eu magwraeth, yn gyfarwydd 
gyda’r hen enwau lleoedd neu hanes cymdeithasol yr 
ardal leol. Trafodwyd testunau difyr iawn yn amrywio o 
hanes Robin Jac neu’r Fellten Goch - y gyrrwr beic modur 
adnabyddus, i ffilm yn hel atgofion am dad oedd yn ganwr 
opera.  Yr hyn sy’n bwysig i’w gofio yw fod gan bawb 

stori i’w hadrodd, ac fod yr hanesyn 
lleiaf yn gallu bod yn aur i haneswyr 
cymdeithasegol y dyfodol.  Dyna pam 
fod creu stori ddigidol yn werthfawr 
tu hwnt ac mae Amgueddfa Cymru a 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Canolfan 
Storiel ym Mangor yn ddiweddar wedi 
bod yn chwilio am brofiadau pobl yn 
y cyfnod clo. Mewn deng mlynedd, mi 
fydd profiadau pobl yn y cyfnod clo 
yn hynod o bwysig ac arwyddocaol. 
Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd 
cyfresi fel Cefn Gwlad a roddodd oriau o 
archif fideo i ni yn cofnodi ymweliadau 
Dai Jones i gartrefi gwledig dros y 
deugain mlynedd diwethaf - Cofnod 
amhrisiadwy o fywyd cefn gwlad yng 
Nghymru ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. 
A’r hyn sy’n wych y dyddiau hyn, fe 
allwch chi fod yn ymchwilydd eich hun 
neu’n gynhyrchydd ffilm yn cofnodi’r 
hanes drwy gyfweliadau gyda phobl yr 
ydych yn ei hystyried yn hanesyddol 
bwysig i’ch bro, neu i Gymru.  O ran 
llesiant iechyd, mae’n gyfle da hefyd i 
hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda 
dementia er enghraifft.  Wrth gwrs, ar 
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hyn o bryd, mae’r cyfyngiadau yn rhwystr i ni allu gwneud 
hyn ond gydag amser, gobeithio y gallwn ddychwelyd I 
gyfweld a phobl wyneb yn wyneb. 
Er mwyn gallu creu stori ddigidol wrth gwrs, mae angen 
apiau sy’n gwneud y gwaith ar eich rhan. Os mai Apple yw 
eich ffôn neu dabled, chwiliwch am Adobe Spark yn yr App 
Store a’i llwytho, neu ar gyfer ffôn neu dabled Android, 
chwiliwch am YouCut neu PowerDirector yn y Play Store. 
Mae’r apiau hyn yn gymharol hawdd iawn i’w defnyddio, 
ac ewch ati i arbrofi gyda hwy. Gyda’ch fideo bersonol, 
mae yna ddewis i ychwanegu cerddoriaeth, troslais, 
delweddau, geiriau testun, fideos ac mae posib golygu 
clipiau o fewn un ffilm. Yn PowerDirector er enghraifft, does 
yna ddim cyfyngiad am ba mor hir ydi’r ffilm, ond wrth 
gwrs, mi gymerith fwy o amser i’w lwytho fel cyfanwaith 
wedyn i’ch ffon. Rhowch dro arni! Os ydych chi’n adnabod 
rhywun, efallai yn aelod o’ch teulu sydd gan stori ddifyr i’w 
hadrodd, ewch ati i greu stori ddigidol i roi’r hanes llafar ar 
gôf a chadw – gellir gwneud hynny dros alwad fideo Zoom 
hyd yn oed! Mae yna gymaint o’n hanes llafar yn mynd 
yn angof, felly peidiwch ag oedi, ewch ati!  Pob lwc gyda’r 
cynhyrchu a’r hel hanes. 
Adobe Spark https://spark.adobe.com/
Power Director: tinyurl.com/3ydb32ar
YouCut https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=en_GB&gl=US
Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed ac angen 
hyfforddiant am ddim i greu stori ddigidol, mae croeso i 
chi ebostio Cymunedau.Digidol@wales.coop. 

YR URDD
Sion Emlyn Swyddog Ieuenc-

tid Yr Urdd 

Sion Emlyn dwi, ac dwi’n 
gweithio fel Swyddog Ieuenc-
tid Yr Urdd yma yn y Fflint a 
Wrecsam. Yn wreiddiol, dwi 
o bentref o’r enw Rhydymain, 
ger Dolgellau, ac wedi dod nol 
adra ar ôl treulio tair mlynedd 
yng Nghaerdydd. Yn ddi-
weddar, fe enillais radd gyda 
rhagoriaeth mewn MA Perffor-
mio gyda’r Drindod Dewi Sant 
yng Nghaerdydd, a hynny ar ôl 
gorfod addasu i weithio’n rhithiol ac aros tan mis Hydref i wneud 
cynhyrchiad sioe gerdd dan reoliadau COVID. Nol yn 2016, cefais 
y fraint o gael fy newis i fynd ar y daith i Batagonia gyda’r Urdd. 
Dyma brofiad anhygoel, teithio i ochr arall y byd gan greu ffrindiau 
newydd a gwirfoddoli yn y Gymraeg – be well! 
Y byd actio a perfformio sydd yn mynd a fy mri, ac dwi’n ysu i 
bethau ddod nol i ‘normal’. Dwi’n hiraethu am fod mewn ystafell 
ymarfer gyda actorion eraill, sefyll ar lwyfan, ac yn methu bod yn 
greadigol a chreu rhywbeth cyffrous. Ers y cyfnod clo diwethaf, dwi 
wedi cael blas ar fynydda! Mae rhaid dweud fy mod i’n hynod o 
lwcus fod digon o fynyddoedd o’m hamgylch; Yr Aran Fawddwy, 
Cader Idris, Rhobell Fawr a’r Arenig i enwi ychydig. Dwi’n edrych 
ymlaen, unwaith i gyfyngiadau gael eu codi, i fentro ymhellach a 
chrwydro mynyddoedd eraill. 
O ganlyniad i’r cyfnod clo, dwi’n teimlo fel bod ieuenctid wedi colli 
allan ar lawer o bethau; boed hynny ar gymdeithasu, gwersi dreifio 
neu fynd i Maes B am y tro cyntaf! Un o’r pethau dwi’n teimlo sydd 
yn rhan o fy nyletswydd fel Swyddog Ieuenctid, ydi gwneud i fyny 

i’r rheiny am golli allan. Dwi’n gweithio’n agos gyda Darren Morris, 
gan sicrhau fod rhaglen o weithgareddau rhithiol ar gael i’w ymd-
diddori a’u cadw’n brysur. Dwi wedi sefydlu Clwb Drama rhithiol 
ar gyfer disgyblion rhwng bl.3-6, ac rydym yn cwrdd bob pnawn 
Dydd Llun. Mae’r awr yma yn un sy’n codi fy nghalon i bob wyth-
nos, dwi’n cael gwneud beth dwi’n ei fwynhau, sef actio, a hynny 
yng nghwmni grêt y plant sydd mor greadigol ac yn gwneud i fi 
chwerthin bob dau funud! 
Dwi’n edrych ymlaen i’r adeg pan fyddwn yn cael mynd fewn i 
ysgolion i gynnal gweithgareddau! Er mor dda mae pawb wedi 
addasu i weithgareddau rhithiol, mae’r hyn y gallem eu cynnig 
wyneb-yn-wyneb yn llawer fwy, ac yn llawer gwell. Dwi’n edrych 
ymlaen i ymweld a’r holl ysgolion ar draws Fflint a Wrecsam pan yn 
saff, er mwyn rhoi wynebau i’r holl e-byst dwi wedi eu gyrru allan. 
Tan hynny, cadwch yn saff
Clwb Drama FFAW
Nol yn hanner tymor Chwefror, fe wnaethom gynnal sesiynau bla-
su ar gyfer Clwb drama i ddisgyblion blwyddyn 3-6. Cafwyd llawer 
o hwyl yn dysgu technegau actio ac yn treialu gemau a syniadau 
gwahanol. Yn ein sesiynnau rydym wedi bod yn canolbwyntio ar 
yr ochr berfformio, actio a chanu, yn ogystal a gweithio fel ‘en-
semble’ rhithiol, sydd yn gamp yn ei hun! Mae’r sesiwn yma yn un 
sy’n annog creadigrwydd, yn llawn hwyl, ac yn llawn chwerthin. 
Mae’r clwb wedi bod yn cwrdd yn wythnosol ers hynny, ar Nos Lun, 
rhwng 4-5yr hwyr. Mae croeso i unrhyw un rhwng blwyddyn 3-6 
ymuno â’r sesiynnau, gyrrwch ebost i sionemlyn@urdd.org o dan y 
pennawd Clwb Drama FFAW.
Yr Awr Fawr
Mae’r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn 
awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.  
Mae nifer o blant ardal Yr Wyddgrug wedi bod yn ymuno yn sesi-
ynau’r Awr Fawr.  Mae angen bod yn aelod o’r Urdd i ymuno gyda’r 
gweithgareddau hyn. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o sesiynau 
clocsio, i cwis Kahoot, o sesiwn gelf a chrefft, i Eisteddfod ddwl.
Uwch Adran FFAW
Yn ystod hanner tymor Chwefror fe wnaethom sefydlu Uwch Adran 
FFAW Rhithiol ar gyfer pobl ifanc Fflint a Wrecsam.   Mae’r Uwch 
Adran yn gyfle i greu ffrindiau newydd ar draws Fflint a Wrecsam 
tra’n chwarae gemau rhithiol. Mae criw o ieuenctid rhwng 11-14 oed 
yn cwrdd yn wythnosol ar bnawn Dydd Mercher, rhwng 4:30 a 5:30 
i gael awr o hwyl. Os hoffech ymuno gyda’r Uwch Adran, gyrrwch 
ebost i sionemlyn@urdd.org o dan y pennawd Uwch Adran FFAW. 
Fforwm Ieuenctid FFAW
Mae’r Fforwm Ieuenctid yn gyfle i griw o ieuenctid gwrdd yn rhithiol 
i drin a thrafod materion cyfoes sydd o bwys iddyn nhw. Yn ogystal 
a hyn, mae’n gyfle i greu ffrindiau a chyfrannu at weledigaeth yr 
Urdd. Mae’n holl bwysig ein bod yn clywed lleisiau pobl ifanc ac yn 
darparu’r gwasanaeth maent eisiau.
Llysgennhadon
Dyma blatfform arbennig ar gyfer unigolion Uwchradd i ddatblygu 
hunan-hyder, sgiliau newydd a chymryd rol allweddol yng ngwaith 
yr Urdd. Mae hwn yn gyfle i gael achrediadau ychwanegol a fydd o 
fantais wrth ymgeisio ar gyfer swyddi neu brifysgolion yn y dyfodol 
agos. 

Y Sgwrs
Mae Y Sgwrs yn gyfres o ddigwyddiadau digidol i oedran 14-25 
sy’n ymdrin â materion sy’n effeithio bywydau pobl ifanc heddiw. 
Caiff y sesiynau eu harwain gan arbenigwyr ar wahanol agwed-
dau, megis iechyd meddwl, newid hinsawdd, hawliau merched, 
LGBT+, iechyd rhyw, cyffuriau ag alcohol, cyngor gyrfa a mwy.  Ers 
i’r Sgwrs cychwyn nol ym mis Hydref mae dros 60 o bobl ifanc Fflint 
a Wrecsam wedi mynychu’r sesiynau

Jack Y Barbwr

Jack Williams ydw i ac rwy’n farbwr yn Head Quarters yn 
yr Wyddgrug (ger Swyddfa’r Post). Rwy’n hogyn lleol ac yn 

gyn-ddisgybl ysgol Glanrafon ac ysgol Maes Garmon. Ers i mi 
adael yn 2016 rwyf wedi gwneud fy hyfforddiant trin gwallt yng 
Nghaer a Lerpwl. Hefyd cefais fy newis ar gyfer Prosiect Barbwr 
Trin Gwallt Prydain Fawr yn 2018 yn Llundain a Manceinion. Fe 
wnes i hyd yn oed dorri gwallt ar y prif lwyfan yn yr Excel London 
yn 2019. Rwyf wedi bod ar y prif lwyfan yn PRO Hair Live yn 
cynorthwyo Erroll Douglas MBE a hefyd wedi ennill cystadlaethau 
Andrew Collinge yn Lerpwl. Deuthum yn hunangyflogedig yn 20 
oed gan fynd ddychwelyd i’r man lle gychwynnodd fy nhgyrfa trin 
gwallt yn 14 oed – pan oeddwn ar brofiad gwaith. Rwy’n falch fy 
mod yn gweithio yn nhref fy mebyd, yn Yr Wyddgrug, a byddwn 
yn hoffi dod i adnabod cleientiaid newydd a siarad Cymraeg yn y 
gwaith. Os hoffech drefnu apwyntiad mae fy nyddiadur yn agor ar 
Fawrth 15fed (dyna pryd rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni agor yn 
dilyn y cyfyngiadau Covid 19). Os am fwy o wybodaeth edrychwch 
ar y sylwadau adborth a’r adolygiadau ar fy nhudalen FB ac fe 
welwch mor angerddol ydw i am wallt! https://headquartersmen-
shair.nearcut.com 

Waw – am Wawr!
Fel mae bron pawb yn y byd yn gwybod erbyn hyn dw i’n 

mynd allan am dro yn gynnar bob bore ac mae rhywbeth 
i’w weld bob tro. Dw i’n dechrau’n gynharach erbyn hyn 
achos mae hi’n goleuo’n gynharach bob dydd. Mae’n braf 
bod allan i sylweddoli hyn achos mae’n arwydd gref bod y 
Gwanwyn ar y ffordd - y tymor mwyaf trawiadol o’r pedwar. 
Cyn bo hir mi fydd y byd yn llawn lliwiau a bydd ein calon-
nau’n codi ac mi ydym ni i gyd angen hynny!

Ychydig o ddyddiau yn ôl, munudau cyn toriad y wawr, mi 
nes i gau’r drws i ddechrau ar fy nhaith. Wrth droi’r cornel 
gyntaf welais i’r awyr yn goch uwch fy mhen, stribedi o gy-
mylau coch yn creu patrwm dim ond byd natur all greu mor 
effeithiol. Dysgais nes ymlaen mai bai’r Sahara oedd hyn am 
fod gwyntoedd cryf wedi codi tywod i fyny i’r awyr a’i gludo’r 
holl ffordd i Gymru fechan.
Wrth i mi gerdded ymlaen roeddwn i’n cadw fy llygaid ar 
yr awyr a gweld y darlun yn datblygu. Dydy pethau fel hyn 
ddim yn parhau am yn hir, dim ond am ychydig o funudau. 
Cyn hir roeddwn wedi cyrraedd y gornel ac roedd rhaid troi 
fy nghefn ar yr awyr coch. O fy mlaen i rŵan roedd yr awyr 
yn fwy pinc ond welais i hefyd rywbeth oedd yn edrych fel 
llwybr anwedd (vapour trail).

Meddyliais fod hyn braidd yn od achos does dim llawer o 
awyrennau yn yr awyr y dyddiau yma ac roeddwn i’n syllu 
ar hyn er mwyn trio gweithio allan beth oedd o. Yn raddol 
roedd lliwiau’n datblygu a sylweddolais fod i’n syllu ar en-
fys yn ffurfio. Dyma fi’n sefyll yng nghanol y lôn yn syllu ac 
yn gweld y bwa yn ffurfio. Roedd y profiad yn drawiadol! 
Mi oeddwn i’n gallu gweld bod y coes chwith yn cyrraedd y 
ddaear rywle ar y traeth ond yn fwy o ddiddordeb i mi oedd 
ble oedd y coes dde yn cyrraedd y ddaear! Mae’n anodd cre-
du ond roedd y coes dde yn siŵr o fod yn cyrraedd y ddaear 
yn fy ngardd cefn. Wel am lwc ynte! Mi fydda i’n siŵr o gofio 
mynd allan efo rhaw yn syth ar ôl cyrraedd adref. O’r diwedd 
mi fydda i’n gyfoethog dros ben.

Treuliais weddill fy nhaith yn breuddwydio am beth fydda 
i’n gallu gwneud efo’r holl gyfoeth. A fydda i’n cael car 
newydd? Na, dw i ddim yn meddwl, dw i’n ddigon bodlon efo 
fy nghar. Prynu tŷ newydd? Na, doedd hynny ddim yn apelio 
chwaith, mae’r coed afalau nes i blannu pum mlynedd yn ôl 
wedi aeddfedu ac yn ffrwytho. Mynd ar wyliau i’r ynys gorau 
yn y byd? Ia, dyna be wna i a bydd gwyliau yn sir Fôn ddim 
yn gostus chwaith. Sorted! Fel mae’r Sais yn dweud.
Rywbeth i edrych ymlaen amdani ynte!

Wel roeddwn i ar y ffordd i’r cwt i nôl y rhaw pan welais 
dwll mawr yn y lawnt. O na! Mae rhywun wedi cyrraedd o’m 
mlaen i! Dyma fi’n sefyll ac yn syllu ar y twll gwag yn y lawnt, 
hynny yw roedd yn wag heblaw am yr amlen ar y gwaelod. 
Plygais i lawr i’w godi, agorais a thynnu allan neges fer.
“Annwyl Rob. Diolch am gymryd dy amser ar dy daith cerd-
ded y bore ‘ma a gobeithio nad wyt yn meindio i fi a’r tylwyth 
dwyn dy drysor. Mae’n rhaid i ti gofio bod rhai pobl yn dlo-
tach na chdi ac ein gwaith ni yw edrych ar ôl y bobl yna.
Pob hwyl i ti

Twm Teg a’r Tylwyth” 
Wel, chwarae teg i’r Tylwyth Teg ynte!

https://spark.adobe.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=en_GB&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=en_GB&gl=US
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
mailto:sionemlyn@urdd.org
mailto:sionemlyn@urdd.org
https://headquartersmenshair.nearcut.com
https://headquartersmenshair.nearcut.com
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Ein seren a chanolbwynt ein cysawd ni. Yn ôl Wicipedia, 
mae’r Haul rhyw 4,000,000,000 o flynyddoedd oed ac 

mae tua hanner ffordd trwy ei oes. Wrth reswm, dyma sy’n 
rhoi gwres a golau i ni. 
Mae cymaint mwy i’r Haul na hynny. Ers cyn côf, mae pobl 
wedi bod yn addoli’r Haul, a hynny’n gwbl ddealladwy. Mae 
perthynas anhygoel rhyngom ni â’r haul. Mae’n chwarae 
rhan hanfodol yn ein bywydau  mewn sawl ffordd ac yn 
cael effaith uniongyrchol ar ein iechyd – o’r system imi-
wnedd, i’r ffordd rydym yn cysgu gan effeithio’r hormonau 
a’n tymer. Gall hefyd effeithio ein egni, a’r awydd a’n ysgo-
giad i gwblhau tasgau. Does ond angen edrych ar y ffordd 
mae anifeiliaid yn ymddwyn yn ystod eclips i weld pa mor 
bwerus ydyw ym myd natur – adar yn peidio â chanu, rhai 
pryfaid cop yn clirio eu gwe,- mae’n nodweddiadol iddynt 
wneud hynny ar ddiwedd y dydd, yn ogysal â haid o wenyn 
prysur yn gadael eu gwaith ac yn hedfan yn ôl i’w cwch. 
Ydych chi wedi meddwl rhyw dro beth yw ystyr y dywed-
iad ‘mae’r gwanwyn yn gryf’? Efallai fod rhai ohonoch 
yn dioddef adeg yma’r flwyddyn o annwyd, croen sych, 
ecsema sy’n gwaethygu, blinder neu yn fyr eich amynedd, 
er enghraifft. Gall rhain i gyd fod o ganlyniad i gyhydnos 
(equinox) y gwanwyn, a’r un symtomau yn gyffredin iawn 
yn ystod cyhydnos yr hydref, yn ogystal â heuldro (solstice) 
yr haf a’r gaeaf. Mae’r Haul yn chwarae rhan enfawr yn 
rhythm naturiol y Ddaear, gan greu yr adegau pwerus yma 
yn ystod y flwyddyn, sydd heb os yn cael effaith ar bob un 
ohonom mewn rhyw ffordd neu gilydd.    
De ni gyd yn gwybod am bwysigrwydd cael noson dda o 

AI YR HAUL PIAU HI YN Y 
PENDRAW?

Mae digon o ynni o’r haul yn taro’r ddaear mewn awr i 
gyflenwi holl anghenion ynni’r byd. Dyna’r honiad. 

Beth sydd yna i boeni amdano? 

Tu ôl i’r dorth mae’r blawd,  
Uwchben y bryn mae’r haul,
Tu ôl i’r blawd mae’r felin.  
Sy’n lliwio pob tywysen.
Tu ôl i’r felin draw ar y bryn  
Uwchben yr haul mae Duw sy’n rhoi 
Mae cae o wenith melyn   
Y gwynt a’r glaw a’r heulwen.

Heb fynd i ddyfroedd dyfnion diwinyddol, gawn ni dderbyn 
mai’r haul sydd mewn gwirionedd yn achosi’r gwynt a’r 
glaw? Felly, yr haul yw ffynhonnell yr ynni ar gyfer ein meli-
noedd gwynt a’n pwerdai dŵr.  Ar y funud wrth gychwyn yr 
erthygl yma maent gyda’i gilydd yn cyflawni 28% o anghe-
nion trydanol Prydain – 26% gan y gwynt a 2% gan bwer-
dai dŵr. Mae hi wedi bod yn wyntog iawn. Ar y llaw arall, 
mae pwerdai dŵr yn llawer mwy dibynadwy na melinoedd 
gwynt. Ar yr un pryd, cyfraniad y paneli solar yw dim – a 
dim rhyfedd o ystyried faint o wlaw sydd wedi disgyn yn 
ddiweddar.  Er mai ymbelydredd yr haul sydd yn actifadu’r  
paneli solar,  nid ydynt yn wirioneddol adnewyddol oher-
wydd fod cynhyrchu’r silicon ar gyfer y paneli yn gofyn am 
swm sylweddol o ynni o ffynonellau fosil.
Ymbelydredd yr haul sydd nid yn unig yn aeddfedu gwenith 
a llawer cnwd arall ond yn eu galluogi i dyfu. Mae’r cnydau, 
yn eu tro, yn rhoi i ni danwydd megis ethanol sydd yn gyrru 
ein cerbydau ond, hyd yma, mae’r prosesau i droi’r planhi-
gion yn danwydd yn gofyn am swm enfawr o ynni o ffynon-
ellau fosil. Ar ben hynny mae llosgi’r ethanol ac eraill tebyg 
yn cynhyrchu carbon deuocsid a dyma ni yn ôl lle cychwyn-
on ni.  Yr haul roes fod i bob tanwydd fosil megis glo a nwy 
ond hynny yn bell, bell yn ôl a mae hi yn anodd iawn torri’n 
rhydd oddiwrth y rhain.
 Mae bron i hanner cyflenwad trydan Prydain yn dod o 

bwerdai nwy ac ni all hynny barhau yn hir iawn. Dim ond 
tua 5% sydd yn dod o bwerdai glo a’r bwriad yw cau y rhain 
erbyn 2025. Rhaid canfod rhyw ffordd arall ddibynadwy 
o lenwir’r bwlch a chyfarfod a’r gofynion ychwanegol pan 
fydd y rhan fwyaf o’n cerbydau yn rhai trydanol.
Cyn edrych os oes gan yr haul rhywbeth yn ychwaneg i’w 
gynnig, fe ddylem roi ychydig o sylw i’n cymydog agosaf 
sef y lleuad. Y hi (neu y fo?) sydd yn achosi llanw a thrai a 
hynny yn gwbl ddibynadwy a mae llif y môr ychydig oddiar 
yr arfordir yn bwerus iawn ac yn symud yn ôl ac ymlaen yn 
ddibaid ddwywaith bob diwrnod. Yr un egwyddor sydd i 
dyrbin tanddwr ag sydd i felin wynt. Mae De Korea eisoes 
yn cael peth o’i thrydan o’r môr ac mae arbrofion yn cymryd 
lle o gwmpas Cernyw ac Ynysoedd Erch yng Ngogledd yr 
Alban. Cyn bo hir, gobeithio, bydd cynllun Morlais, Menter 
Môn yn derbyn sêl bendith yr awdurdodau ac, o leiaf yn 
cael gwenud arbrofion . Mae llif llanw a thrai ger arfordir 
Ynys Cybi gyda’r cryfaf yn y byd a chyda’i diddordeb yn y 
gell danwydd hydrogen a, pwy a wŷr, cael  pwerdy niwcliar 
arall, bydd Ynys Môn yn wirioneddol “Ynys Ynni”. Bydd 
ystyr newydd sbon i “Môn Mam Cymru”
Pan fydd oes y pwerdai nwy yn dod i ben, bydd bwlch 
enfawr i’w lenwi ac ni fydd y melinoedd gwynt na’r panelau 
solar yn ddigon. Rhaid cael pwerdai all gynhyrchu trydan 
yn gyson ac yn ddi-dor bob awr o’r dydd a phob dydd. Bydd 
melinoedd gwynt a’r panelau solar yn gymorth pan mae’r 
gofynion yn uchel, wrth gwrs, ond nid ydynt yn ddigon 
dibynadwy.  Bydd adegau pan mae’r cyflenwad yn fwy na’r 
gofyn yn arbennig yn y nos. Dyma pryd y daw’r pwerdai 
dŵr storedig i’w helfen trwy ddefnyddio’r trydan dros ben i 
godi dŵr o gronfa islaw’r pwerdy i un uwchben ac felly yn 
storio ynni fel ei fod ar gael ar frys pan fo’r angen.  Dim ond 
pedwar pwerdy o’r fath sydd ym Mhrydain a dau o’r rheini 
yng Ngogledd Cymru sef Stwlan ger Tanygrisiau a Dinorwig 
ger Llanberis.
Beth sydd ar ôl felly i gynhyrchu’r  ynni sylfaenol ar gyfer 
y Grid Cenedlaethol?  Mae dau  bosiblrwydd. Y cyntaf yw’r 
tyrbinau tanddwr sydd yn edrych yn addawol iawn. Un-
waith yn eu lle maent yn gwbl ddibynadwy ac yn ddi-gar-
bon. Maent yn ddrud i’w hadeiladu ac yn anodd i’w cynnal 
a’u cadw ac fe allant fod yn niweidiol i fywyd y môr.   Y 
llall yw’r pwerdai niwcliar. ’Rydym i gyd yn ymwybodol 
o’r gwrthwynebiadau i’r rhain a’r  gost i’w hadeiladu ond 
maent yn ddibynadwy, yn cynhyrchu yn ddi-baid ac yn 
ddi-garbon. Mae wyth ohonynt ym Mhrydain ar hyn o bryd 
ac, yn gyson, yn cynhyrchu tua 13%  o’r anghenion tryda-
nol.
Ydym ni wedi anghofio am yr haul,  a beth am hydrogen?  
Pam cynnwys y ddau yma yn yr un frawddeg?  Beth yw’r 
berthynas? Yr ateb yw fod tri-chwarter wedi ei wneud o 
hydrogen.
Mae’r haul mor fawr a’r pwysedd ar yr hydrogen mor uchel 
fel bod yr atomau  yn ymasu i greu helium  - yr elfen nesaf 
yn y rhestr elfennau ac ychydig trymach na hydrogen. Mae’r 
proses hwn yn rhyddhau swm anferthol o ynni. Yr anhaw-
ster yw cael atomau o hydrogen ddigon agos iddynt uno i 
wneud helium. Dim ond edrych ar yr haul sydd eisiau i  gael 
rhyw amgyffred o pa mor uchel mae angen i dymheredd y 
nwyon fod – mor  uchel fel nad oes cynhwysydd  materol 
yn bod all eu cadw. Ond, mae gwyddonwyr yn credu fod 
y broses yn bosibl ar y ddaear ac wedi medru perswadio’r 
llywodraeth i fuddsoddi £200m  yn yr ymchwil i roi’r haul 
mewn rhyw fath o botel!
Efallai mai haul fydd piau hi yn y pendraw!.

gwsg yn dyden? Mae ein cylchred dydd / nos mor hanfodol 
ar gyfer ein iechyd. Yn syml iawn, mae’r hormon cortisol, 
sy’n gysylltiedig â straen, yn flaenllaw yn ein cyrff yn ystod 
y dydd. Gyda’r nos fe ddylai cortisol leihau, tra fod yr hor-
mon melatonin yn codi, sef yr hormon cysgu. Ond o ganlyn-
iad i’r ffordd modern o fyw, ble mae cyfrifiaduron a sgrîniau 
o bob math yn chwarae rhan mor fawr yn ein bywydau, yn 
ogystal â goleuadau ffug, heb sôn am y straen emosiynol, 
seicolegol, corfforol, diffyg maeth a diffyg hydradiad, sy’n 
gyffredin iawn erbyn hyn, does dim syndod felly fod y lefel 
cortisol yn parhau i aros yn uchel. Mae’n rhaid i cortisol 
ddisgyn er mwyn i melatonin godi - os ydym felly yn byw 
bywyd sy’n creu cortisol yn barhaus, bydd melatonin fyth 
yn cael y cyfle i gyrraedd y lefel delfrydol yn y corff. Bydd 
hyn yn sicr o amharu ar ein cwst.   

Yn ddiddorol iawn, mae gwyddonwyr wedi gwneud cyswllt 
rhwng Melatonin a Cofid 19. Gall tabledi melatonin fod yn 
driniaeth llwyddianus i’r rhai sydd â’r feirws. Mae hefyd 
dystiolaeth i ddweud y gall yr hormon arbennig yma fod yn 
gymorth effeithiol iawn o 
atal ni rhag dal Cofid yn 
y lle cyntaf. Wrth fyw by-
wyd cyflawn, bwyta’r ma-
eth cywir o fwydydd glân 
a llesol, dilyn rhythm yr 
haul a rhoi amser i ni ein 
hunain symud ein cyrff 
ac ymlacio, mi fydd ein 

cyrff yn cael y rhyddid i greu melatonin yn gwbl naturiol.  
Yn yr un modd, mae fitamin D wedi bod yn y penawdau o 
ganlyniad i’r ffaith fod canran uchel iawn o bobl sydd wedi 
bod yn wael iawn o’r feirws Corona yn dangos diffygion yn 
y fitamin yma. Wrth gwrs – fitamin yr Haul yn arbenig yw 
fitamin D. 
Felly ar bob cyfri, medrwn gymryd tabledi melatonin a 
fitamin D fel modd o roi hwb i ni ein hunain. Ond yn union 
fel bwyta oren cyflawn yn hytrach na dibynnu ar dabled 
fitamin C, fedrwn ni fyth gael yr Haul mewn pilsen – mae’n 
llawer  mwy cymleth na hynny.
Mae mwy a mwy o bobl yn symud i drefi a dinasoedd wedi 
eu llygru â golau annaturiol, yn treulio oriau bob dydd 
mewn swyddfeydd  fflworolau, yna gyda’r nos yn gwylio 
sgrîniau llachar artiffisial. Rydym mewn peryg o golli rhwy-
beth hanfodol, sef y cyswllt gyda’r seren mwyaf pwerus 
- y seren sydd wedi ac yn rhoi bywyd i ni. Mae mynediad 
i olau’r Haul yn hanfodol er mwyn byw bywyd llawn a 
hapus. 
Elen Lloyd Wynne
Hyfforddwr Iechyd a Lles Holistaidd

Y r  H a u l
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TANYSGRIFIO MEDI 2018-GORFFENNAF 2019 
I dderbyn Papur Fama trwy’r post anfonwch y ffurflen isod i’r POSTMON erbyn Medi 1 af 
naill gyda siec am £13 yn daladwy i “Papur Fama “ neu trefnwch Ddebyd Uniongyrchol 
o £13 i  “ Papur Fama”, Banc Barclays Yr Wyddgrug, côd cangen 20-25-69, rhif y cyfrif 
90720801.  Diolch yn fawr am eich cefnogaeth i’r Papur.
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E N W A U  A  R H I F A U  F F Ô N
G O H E B W Y R  P A P U R  F A M A

Cofiwch anfon eich 
newyddion, hanesion, 

hysbysebion a lluniau at:-
papurfama@hotmail.co.uk

HYSBYSEBION

Os hoffech hysbysebu eich gwaith neu gwasanaeth eich cwmni 
ym Mhapur Fama gweler y prisiau isod:

Un rhifyn  Pris am flwyddyn
1/8 tudalen £7.50 1/8 tudalen £50
¼ tudalen £15 ¼ tudalen £100  
½ tudalen £30 ½ tudalen £200
Tudalen lawn £50 Tudalen lawn £350

I drefnu hysbyseb neu i drafod eich anghenion ymhellach
cysyllter â Trefor Jones: jones.llysyfron@outlook.com   

Hysbysebion personol/diolchiadau: cyfraniad o £5 os 
gwelwch yn dda.

Tim Tegeingl yn Camu Mlaen
Llwyddodd tim Tegeingl i gamu mlaen i’r ail rownd yng ngornest BBC Radio Cymru o Dalwrn Y 
Beirdd, a hynny am y tro cyntaf ers tro. Y gwrthwynebwyr y tro hwn oedd y Llew Coch o Ddinas 
Mawddwy, sef y tim a gollwyd en eu herbyn 2020, felly braf oedd cael talu’r pwyth yn ôl. Pan 
gaiff yr aelodau y testunnau maent yn mynd ati i gyfansoddi gan anfon ffrwyth eu llafur at Ceri 
Wyn y Meuryn, sydd yn ei dro yn dewis y cerddi glywir ar y radio. Ond dyma gyfle i ddarllen y 
cerddi aeth yn eu blaen i’r ornest, a hefyd y gwrthodedig rai. Aelodau fu wrthi y tro hwn oedd 
Dafydd Morris, Marc Jones, Pedr Wyn Jones, Harri Bryn Jones a Les Barker

1. Trydargerdd  Gair o brotest.

Anodd yw gweled heno – yfory
 a’r feirws yn cilio
ond atom, wir, daw eto
haul ar fryn a hwyl i’r fro
*******************
Dw i’n aros yn segur i fynd ar y fferi,
A chynnyrch fy musnes yn brysur dadrewi!
Pam wnes i ymddiried mewn ffŵl o fabŵn,
Sy’n cribo ei wallt efo fforc a balŵn?
**********************
“Eto, o’r top; Stop the Steal,”
meddai’r clown, dwl rownd y rïl.
Brawd, dylai ffawd dy ffidil
fod dy do – honno a’th hil.
**********************

Nid trosedd yw ffoi rhyfel
nid trosedd yw ffoi tlodi
trosedd yw elwa o ryfel
trosedd yw elwa o dlodi
Mae’r meirw’n dawel
a’r troseddwyr yn rheoli

Cwpled caeth yn cynnwys unrhyw derm o fyd 
y campau

Hen gêm yw bywyd: sawl gôl?
Hanes yw’r sgôr terfynol.     

Annifyr chwarae rhwyfo
ar ryw glwyd, a’r dwr ar glo.

Y mae’r galw ar ein Talwrn
am ddawn dweud, nid am ddawn dwrn.

Sgoriwr, hen frwydrwr o fri,
Boi perygl yw Moi Parri

Her o hyd, a hir o ras
i’w rhedeg yw priodas.

Eiddom bobun yw’r breuddwyd
o “roi un” yng nghefn y rhwyd.

Gwan pob arf heb ymarfer;
cadw’n hiaith ar waith yw’r her.
Mae ynof ac mae ynoch
ein hiaith, gobaith, a’r wal goch.

Dewch yn gynnar cyn chwarae;
cewch barcio’r bws ar y cae.

Y mae’r galw ar ein Talwrn
am ddawn dweud, nid am ddawn dwrn.

Wedi colli, nid cellwair
Yw rhoi gwn tu ôl i’r gair.
 
I gwlt o Gristnogion gwyn,
Arfog yw’r llinell derfyn.

Yn daer i’w genadwri;
Yn ei rwyd yn ateb cri.

O ddwndwr ei genadwri,
Yn y sgrym mae trais ei gri.

Rhy hawdd y llithraist trwy rwyd 
Dy deulu a dy aelwyd; 

Yn y marw hwn, O! am ras,
Am un i wneud cymwynas.

A rhyddid saetha drwyddo
Trwy dynged ei weithred o.

Llanc heb gymar na chariad,
Wele ‘stud’ mewn diawl o stâd!

Limrig yn cynnwys y llinell ‘Mae gen i lond 
garej o offer’

Mae gen i lond garej o offer
A  tera-byte clyfar o software
Ond mwy handi na’r rhain
Yw hen anrhreg fy nain
Sef ei gwerslyfr am sgwennu mewn llawfer.
*********************
Mae gen i lond garej o offer
Ond dim gronyn o dalent a hyder. 

Dyna pam nad wyf i
Mwy na Clarence y ci
Yn serennu ar Facebook na Twitter.
**********************
Mae gen i lond garej o offer
Rhai sgleiniog ar gyfer ymarfer
Ac mae gen i ffydd
Y byddai rhyw ddydd
Yn darllen y stwff ar eu cyfer
********************
Mae gen i lond garej o offer,
Ond pan mae na job rhaid cael amser
I fynd ar y we
A diolch i’r ne
Caf yno rif ffon ar fy nghyfer
******************
Mae gen i lond garej o offer
Cadw’n ffit - a braf yw ymarfer
Yn dow dow ar gefn beic
Tra’n bwyta “cream cake”;
Mi gollaf i bwysau mewn amser!
 ****************
Mae gen i lond garej o offer
Gwneud vaccine, sy’n well nag un Pfizer!
Peth da yw cyfeillion
Sy’n brif weinidogion.
Daw elw i rhai, mewn cyfyngder.
 *********************
Mae gen i lond garej o offer
Gwneud ‘Merica’n Grêt, a llawn balchder.
Baneri a chapiau,
A thŵls codi waliau -
A gynnau, os na chawn gyfiawnder.
**************************

Mae gen i lond garej o offer
A pwshbotwm ramp ar fy nghyfer
Ond daeth yn ynstyc
O dan ddymper tryc
A’m gadael yn fflatiach nag arfer
***************************
Mae gen i lond garej o offer
A’r ffefryn yw’r letric arc welder
Wnes i weldio darn AR
Danc petrol y car
Dwi nawr yn y Nefoedd yn ‘goner’
**********************
Englyn: Bwrdd

O’i gylch y deuem â’n gwaith am gyfnod
 o drafod, a’r afiaith
o impio ambell gampwaith
o hen ddrôr, wrth fwrdd yr iaith.
[“ Y deuem”,  ynteu “y deuwn”  ??   Cyfnod 
fu, neu cyfnod sydd??]
***************

Daw o raen bras darn o bren - a haliwyd
o’r felin i’w orffen
A’i naddu o binwydden
I dyrru bwyd ar ei ben
********************
Lle gweinid ambell ginio - tawel rith
potel rym sy’n twyllo
Siawns na chwyd hi i ddawnsio
O raen erch ei brennau o
********************

Can Ysgafn   COFI OFN

Fe’m synnwyd pan gefais y testun
‘Cofi Ofn” o ddwylo y Meuryn
Rargien ! Ydi’r hen dre’n gwrthryfela
Fel Trump am daflu’i teganna?

Lle’r aeth y cariad o’r Lovegreen?
Ydi’r ‘Enw Da am ffurfio yn fyddin?
Ai llew mewn gwisg oen ydi Llion?
Sgen Mei yn ei Fac rai ergydion?

Fydd Gari Wyn am arwain y tanciau
A thim dros yr Aber yn llanciau?
Fydd Dafydd yn canu ‘I’r Gad’
Wrth arwain ‘rhen dre ar grwsad?

Oes ganddynt tro yma d’wysog go iawn
Neu babi drws nesa eto a gawn?
A ydi’r hen dre frenhinol
Am ddangos eu bod go iawn yn werinol?

Ond o y rhyddhad, doedd o ond teipo
A finna’r ben cratsh yn teimlo reit heipo
Fe ddyliwn wybod na fyddai run co bach
Am godi ofn,na chreu unrhyw strach.

Cywydd
Llanast

Rwbel â tho gwellt melyn;
gwelwch ddiffeithwch o ddyn.
Heb Ewrop, twym yw’r popty;
dewch ar daith dywys ei dy;
Mae, ym murddun ein dyn dwl,
lolfeydd moethus ail-feddwl.
Rhaid canu mawl i’w sawl sied;
quelle oriel ail-ystyried!
trowch i’r toiled tro pedol
un hardd; hoffwn fynd yn ôl.
Oedi’n gall mewn Eden gudd,
ym mro glyd y mae’r gwleidydd.
**************
Llanast
Cancer o dancer sy’n dod
Â du ewyn ar dywod.
I’w grafanc yr â’r crancod –
Gorwedd a’r diwedd yn dod;
Delwau oer mewn byd di-lun
Ar y creigiau yw’r cregyn;
A nychu mae’r cimychiaid,
Llusgo yn llesg yn y llaid.
I’r olew ildia’r wylan

A marw’n y môr yn y man.
Eto, daeth blin drychineb,
A nhw’n atebol i neb!

Telyneg: Nerth
Traeth hir, tywod melyn,
Dadi’n dangos i fachgennyn.
Llenwi bwced hyd yr ymyl; 
Tampio’r wyneb; cymryd gofal.
Cymryd dwyfraich i’w droi drosodd,
Tapio eto ar yr ochrau.
Codi’r plastig; gweld a gwenu.
Deall; edrych a chynllunio.
Bwced eto am dwr arall.
Ymdrech p’nawn a’r waliau’n tyfu.
Castell mawr yng ngrym ei furiau,
Baneri’n addurn ac amddiffyn.
Gorffen gwaith â meddwl bodlon.
Gorffwys; brechdan; diod; edrych: 
Castell mawr o’i flaen yn sefyll.

‘Sgwyddau’i dad yn sedd gyffyrddus;
Mynd am adref cyn daw’r llanw.
*******************
Telyneg Nerth - Yr Eryr a’r Bioden

Yr eryr a glwydai’n ymerodrol
Gan drydar ei hunan orfoledd,
Yn feistr ei fyd, yn anwir i gyd
A’r byd i gyd yn ei donfedd.
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BobolBach

 CLWB Y  BobolBach

Llenwch y ffurflen isod a’i hanfon at y 
cyfeiriad isod gydag 50c i fod yn aelod 
o Glwb Bobol Bach.
Enw:
Cyfeiriad

Dyddiad Geni:
e-bost:
Bobol Bach – 44 Ffordd Byrnwr Gwair
       Yr Wyddgrug CH7 1FQ

Tasgau Talwrn y Beirdd - parhâd

Ei frain oedd yn clegar ’n y caeau
Gan sbydu y tir mewn gorfoledd,
A’r adar amryliw a guddiai’n y llwyni
Rhag y bryntni gan ofni eu diwedd

A’r holl adar amryliw dan warchae
Dan bla o atgasedd aeth ati
I ymwared a’r eryr a’i frain didostur 
Gan ei anfon i hedfan bellafoedd.

Ar ei glwyd gosodwyd bioden
I grwnio yr adar yn ufudd,
Ac o’r terasau gwyn fe ganent yn syn
Wrth i hadau egino mewn hafddydd.

Gan anfon y brain i fyw yn y drain
I grawcian am ddychweliad eu heryr
********************
Pennill ymson mewn ciw

Dw i’n aros yn segur i fynd ar y fferi,
A chynnyrch fy musnes yn brysur 
dadrewi!
Pam wnes i ymddiried mewn ffŵl o 
fabŵn,
Sy’n cribo ei wallt efo fforc a balŵn?
********
Dwi’n aros i gael fy mrechiad
Yn aros, ac aros a gwitchiad
Achos mae na filiynna
Yn aros fel finna
Am ddydd pan gawn ni ymwarad
***************
Mae traed gwyn y palmant yn rheoli
ein crocodeil, un araf mewn undod;
ond dyn ni wedi, heb sylweddoli,
pasio swyddfa’r post tair gwaith yn 
barod.

Dymuniadau gorau i bawb sy’n dathlu eu penblwydd yn ystod Mis Mawrth ac 
Ebrill! Pasg Hapus iawn i chi gyd.

Mawrth
Manon Williams  11 oed
Cerys Non Liversage  11 oed
Thomas Hari Griffiths  11 oed
Owen Morris   10 oed
Arwenna Mae Griffiths  10 oed
Jason Reeves   8 oed
Owain Rhys Williams  8 oed
Erin Salisbury   6 oed

Ebrill
Taidhg Dafydd Wiegand  11 oed
Nansi Elin Davies  11 oed
Betsan Malen Roberts  10 oed
Gwenno Williams  8 oed
Rhydian Hayward  6 oed

Addurnwch yr Wy pasg isod a’i ddanfon atom. Fe wnawn ni eu dangos yn y rhifyn 
nesaf!
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