y mis yma

Papur Newydd Dyf fryn Nantlle

Diogelwch ar y we • Tud 5
Bysus Silver Star • Tud 8 a 9
Yr Orsaf – newyddion diweddaraf • Tud ôl
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Lleucu Non o’r
Groeslon yn ennill
Gwobr Selar 2021

Huw Stephens: ‘Mae’n siŵr bod pawb yn Y Groeslon wrth eu boddau dy fod
wedi ennill Gwobr Fideo Cerddoriaeth Gorau a noddir gan S4C’.
Mae eraill yn y Dyffryn yn falch o lwyddiant Lleucu hefyd. Mae’r fideo a
grëwyd ganddi yn animeiddiad ar gyfer cân y grŵp Bwncath, ‘Dos Yn Dy Flaen.’
Pan gysylltodd y darlledwr Huw Stephens â Lleucu yn ei llety ym Mhrifysgol
Caeredin ddechrau Chwefror pan oedd y ddinas dan eira trwm, nid oedd
ganddi syniad ei bod wedi ennill y wobr arbennig hon. Os am weld y fideo,
ewch i wefan Bwncath - ‘Dos yn Dy Flaen’ neu i wefan Lleucu Non. Mae’n
animeiddiad hyfryd iawn.
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Gair gan y Cadeirydd
Mae’r flwyddyn ddiwethaf ‘ma wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ni
gyd. Yn ein cyfarfod misol mis Mawrth 2020 pwy fyddai wedi meddwl
mai hwnnw fyddai ein cyfarfod olaf o Bwyllgor Lleu am y tro. Mae hi
hefyd yn flwyddyn ers i’r golygyddion eistedd o amgylch bwrdd
gyda’i gilydd. Nodyn testun, e-byst a galwadau ffôn ydy hi wedi bod
er hynny. A tydi hi ddim yn hawdd bob amser. Mae’n dasg tipyn
anoddach gweld camgymeriadau i’w cywiro ar sgrin nac ydy hi ar
bapur. Ond serch yr amgylchiadau, rydym wedi gallu darparu rhifyn o
Lleu yn fisol, boed ar lein neu ar bapur, ac fel golygyddion a
phwyllgor, rydym yn falch iawn o hynny.
Yn bersonol, dwi yn hynod o ddiolchgar i Carys Vaughan am fod yna i
roi rhyw gyw golygydd fel fi ar ben ffordd yn aml, ac i Heulwen, Len
ac Eluned am eu gwaith trylwyr hwythau fel golygyddion, ac i’r
gweddill sydd wedi bod wrthi yn dawel yn y cefndir.
Gyda phethau yn newid mor sydyn hefo’r pandemig yn sgil
cyfyngiadau ac ati, nid oes modd dweud os mai cael ei gyhoeddi ar
bapur neu ar lein fydd y rhifyn nesaf, ond un peth y gallwch fod yn
sicr ohono, mi fyddwn ni yn siŵr o’i gyhoeddi.
Diolch i chi gyd am barhau i gefnogi Lleu.
Siwan

YN ÔL I FRYNLLIDIART

Siocled Stepan Drws

Mae’r cyfnod clo yn gyfnod digon annifyr i lawer ohonom, a chanol mis
Ionawr, mi aeth Now, Lewis ac Enid o Rostryfan ati i geisio codi calon, a
chodi arian at elusen ar yr un pryd, drwy werthu Siocled Stepan Drws.
Mi wnaeth cwmni siocled o’r Bala greu’r siocled gan ddefnyddio dyluniad
arbennig y plant ar y pecyn, ac oedd yr elw i gyd yn mynd tuag at Awyr Las
(Ysbyty Gwynedd).
Roedd eu menter mor boblogaidd fel bod eu bocs cyntaf wedi gwerthu
allan yn syth.
Roedd y tri yn eu dosbarthu, yn ddigyswllt o amgylch pentref Rhostryfan,
gan ei adael ar stepen eich drws wrth iddynt fynd am dro yn ddyddiol.
Llwyddodd y tri i gasglu £220.20.
Llongyfarchiadau mawr iddynt a da iawn nhw am fod mor feddylgar o
eraill.

Bydd Sul y Blodau 2021 yn ddydd arbennig yn hanes Dyffryn Nantlle gan y
byddwn yn cofio 150 mlynedd ers geni Silyn ym Mrynllidiart.
Gweinidog, bardd, Sosialydd ac addysgwr oedd Silyn, a roddodd oes o
wasanaeth i wella amodau byw pobl, ac i addysgu oedolion. Enillodd goron
Eisteddfod Genedlaethol 1902.
Ym 1901, 120 mlynedd yn ôl, yn yr un tyddyn, y ganed Mathonwy Hughes
ar y 24 Chwefror, oedd yn nai i Silyn, ac yn brifardd arall. Enillodd gadair
Eisteddfod Genedlaethol 1956. I ddathlu’r diwrnod, bydd llechen yn cael ei
gosod ar Frynllidiart, bydd gweithgareddau i blant, caiff taith gerdded ei
lansio a bydd dwy sgwrs dros Zoom am 7 ar y noson. Nodwch y dyddiad a
chysylltwch â gwion.yrorsaf@gmail.com i gael y linc

'Yn ôl i Frynllidiart'

28 Mawrth, 2021
i ddathlu geni Silyn 150 mlynedd yn ôl.
7.00 yh (ar Zoom).
Mathonwy gan Dr Ffion Eluned Owen
Silyn gan Angharad Tomos
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LLEU
SWYDDOGION
CADEIRYDD
Siwan Mair Thomas
YSGRIFENNYD D
Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog,
Penygroes • LL54 6NS
TRYSORYDD
Carys Williams
11 Ffordd Clynnog
Penygroes • LL54 6NP
01286 881413
TREFNYDD HYSBYS E B I O N
Bethan Griffith
Fron Dirion Uchaf • Cilgwyn
Carmel • LL54 7SE
info@beudybach.co.uk
LLEU DRWY’R PO S T
Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog
Penygroes • LL54 6NS
01286 880521
e-bost hafodygan@aol.com
TREFNYDD DOSBA R T H U
Aled Roberts
Rhyddros • Ffordd Clynnog • Penygroes
01286 881267

PANEL GOLYGYDDOL
Cysyllter naill ai trwy e-bostio
PapurBro.Lleu@googlemail.com
neu
Heulwen Jones
4 Glan Aber • Llanllyfni
01286 880344
Len Jones
2 Glan yr Afon • Y Groeslon
01286 830576
Eluned Rowlands
Y Goeden Eirin • Dolydd
01286 830942

GOHEBIAETH
Annwyl ddarllenwyr
Fel rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae Urdd Gobaith Cymru wedi – ac
yn parhau – i wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes o ganlyniad i
bandemig Covid-19.
Rydym wedi gorfod colli hanner ein gweithlu (dros 160 staff ) ac yn rhagweld
colled incwm o oddeutu £14M dros y ddwy flynedd nesaf. Oni bai am
gefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru bydden ni wedi bod mewn
sefyllfa llawer mwy trychinebus, a’r gefnogaeth ariannol ychwanegol wedi
ein galluogi, yn syml, i gadw ein pennau uwchben y dŵr a sicrhau y bydd
Urdd yn gallu goroesi.
Mae hi wedi bod yn gyfnod o bryder mawr, ac mae gwaith caled iawn o’n
blaenau o hyd. Ond, rwyf yn hynod falch ein bod fel mudiad wedi gallu
arall-gyfeirio rhai o’n gwasanaethau er mwyn cadw cysylltiad gyda’n
haelodau.
Mae ein gwersylloedd wedi agor eu drysau i gynnig cefnogaeth i blant a
phobl ifanc bregus, rydym wedi sefydlu cyfleodd ddigidol yn ein meysydd
Ieuenctid, Chwaraeon a’r Celfyddydau, yn parhau i redeg ein gwasanaeth
Prentisiaethau, wedi llwyddo i hyrwyddo Neges Heddwch ac Ewyllys i
gynulleidfa o dros 37 miliwn, wedi cynnal Eisteddfod T llwyddiannus ac wedi
creu a chynnal digwyddiadau rhyngwladol rhwng aelodau’r Urdd a phobl
ifanc Alabama a’r Iwerddon.
Braint oedd cael hefyd cydweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth
lansio ein hymgyrch codi arian, ‘Het i Helpu’, cyn y Nadolig. Mae’r
gefnogaeth a ddangoswyd i’r Urdd yn ein cymunedau ar draws Cymru (a thu
hwnt!) wedi codi ein calon ni fel mudiad, a fedraf i ddim diolch ddigon i
bawb sydd wedi’n cefnogi.
Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o blant a phobl ifanc i fod yn falch
o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiad o’n hiaith a’n diwylliant ac ar
drothwy ein canmlwyddiant rydym yn edrych i’r dyfodol gydag agwedd
bositif ac hyderus. Mi ddaw’r Urdd drwy’r cyfnod yma, yn gryfach ac yn
barod i weithredu er budd plant a phobl ifanc Cymru unwaith yn rhagor.
Diolch o waelod calon i chi am yr holl gefnogaeth.
Cofion gorau
Siân Lewis
Prif Weithredwr
Os hoffech wneud cyfraniad tuag at yr Urdd gallwch wneud hynny drwy
ymweld â’n gwefan (urdd.cymru/cyfrannu), neu drwy anfon siec yn
daladwy i Urdd Gobaith Cymru at:
Adran Ariannol Urdd Gobaith Cymru
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd. LL23 7ST

Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog
Penygroes • LL54 6NS
01286 880521
Siwan Mair Thomas
Arfryn , Rhostryfan
01286 830851
Teipio • Bethan Griffith
Dylunio • Charli Britton
Argraffwyr • Y Lolfa

DALIER SYLW
Dylai'r holl ddeunydd ar gyfer rhifyn
mis Ebrill, gyrraedd y Golygyddion
erbyn dydd Mercher, 17 o Fawrth.

Penblwydd hapus iawn yn
10 oed i Eban Garan
o Gilgwyn ar 8 Mawrth.
Mwynha’r dathlu Eban a
llawer o gariad gan
mam, dad, Elin Jên
ac Ani Mai xxx

Nid yw pwyllgor LLEU o
angenrheidrwydd yn cytuno â phob
barn a fynegir gan ein cyfranwyr.
Cedwir yr hawl i gwtogi a/neu olygu
llythyrau neu gyfraniadau eraill
neu eu gwrthod yn gyfan gwbl.

I roi llun pen-blwydd o’ch plentyn yn LLEU, cysylltwch ag
Alwena Davies ar 01286 882035.
Mae’n rhaid derbyn y tâl o £5 gyda pob llun.
Cofiwch gynnwys enw llawn a phentref y plentyn hefyd.

£12.98
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Beirniadu ‘geiriau gwag’
Cymerwch chwarter awr
i lenwi’r Arolwg Ffermio Mawr Llywodraeth Cymru
ar ail dai

Mae RABI wedi lansio’r arolwg mwyaf erioed yn ymwneud â llesiant pobl sy’n ffermio.
Nod yr Arolwg Ffermio Mawr yw dod i ddeall sut mae’r heriau mwyfwy cymhleth yn y
sector yn effeithio ar les meddyliol a chorfforol pobl, ynghyd ag iechyd busnesau
ffermio. Gan fod y pwysau’n cynyddu a’r ansicrwydd yn parhau yn y sector, bydd yr
ymchwil hanfodol hwn yn darparu trosolwg cynhwysfawr ar y gymuned ffermio ledled
Cymru a Lloegr. Mae’r ymchwil yn ceisio canfod yr heriau penodol y mae cenhedlaeth
o bobl sy’n ffermio yn eu hwynebu a deall sut mae’r rhain yn effeithio ar fywyd bob
dydd. Mae RABI wedi cefnogi’r sector ffermio ers dros 160 o flynyddoedd, ac yn nawr
mae wedi pennu’r targed uchelgeisiol o gasglu 26,000 o ymatebion arolwg yn ystod yr
wythnosau hyd at 31 Mawrth 2021. Mae Prif Weithredwr RABI, Alicia Chivers, yn annog
pawb ym myd ffermio i gefnogi’r prosiect.
‘Er mwyn gwasanaethu ein cymuned yn effeithiol, mae angen gwella’n dealltwriaeth o
sut mae’r heriau a’r ansicrwydd sy’n wynebu pobl sy’n ffermio yn effeithio ar eu bywyd
bob dydd. Credwn y bydd y darn pwysig hwn o ymchwil yn ein helpu i ddeall yn well
beth yw’r materion sy’n effeithio ar fywyd bob dydd ac yn llywio ein dealltwriaeth,’
esboniodd Alicia. ‘Dim ond 15 munud fydd ei angen i lenwi’r holiadur a bydd pawb
sy’n cymryd rhan yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at greu darlun cynhwysfawr o
fywyd ym myd amaeth heddiw. Bydd yr ymchwil yn galluogi RABI a’n partneriaid i
ddatblygu offer a gwasanaethau mwy effeithiol i wella llesiant ffermwyr nawr ac yn y
dyfodol. Yn ogystal â thystiolaeth anecdotaidd neu leoledig, mae gwir angen am gael
tystiolaeth ddibynadwy, ar raddfa eang, ynghylch llesiant pobl sy’n ffermio. I gyflawni
hyn rydym yn gweithio gyda sefydliadau a busnesau ar draws y diwydiant i hybu’r
Arolwg Ffermio Mawr drwy eu rhwydweithiau. Ac yn bwysicach fyth, rydym eisiau i
unigolion gymryd rhan, neilltuo 15 munud i lenwi’r arolwg, a gofyn i aelodau eraill eu
cartref neu eu rhwydwaith ffermio wneud hynny hefyd’.
Cynhelir yr arolwg gan y Ganolfan Ymchwil Gwledig ym Mhrifysgol Caerwysg, a bydd
yn agored i’r holl ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy’n oedolion,
tan 31 Mawrth 2021.
Mae’r arolwg ar gael ar-lein drwy wefan RABI, ac mae copïau caled yn cael eu
dosbarthu hefyd mewn cyhoeddiadau ffermio allweddol.
Cymerwch ran yn http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey Nawr, neu gofynnwch am gopi
printiedig gan FarmSurvey@exeter.ac.uk

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog
Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog
Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr
argyfwng ail dai.
Pan holodd Delyth Jewell AS a fyddai Llywodraeth Cymru yn
gweithredu i gau’r bwlch cyfreithiol - neu ‘loophole’ - sy’n
galluogi i berchnogion ail dai osgoi talu trethi domestig a’r
premiwm treth cyngor, atebodd y Gweinidog drwy ddweud
‘nad ydw i’n siŵr fy mod yn cytuno ei fod yn ‘loophole’, cyn
mynd ymlaen i egluro fod Llywodraeth Cymru yn y broses o
‘edrych i weld beth ellir ei wneud’ i ddelio â’r argyfwng fyddai’n
osgoi unrhyw ‘ganlyniadau anragweldadwy ar y farchnad dai’.
Dywedodd llefarydd ar ran ymgyrch Nid Yw Cymru Ar Werth
Cymdeithas yr Iaith, Osian Jones:
‘Tra roedd y Gweinidog yn ymddangos yn eithaf
cydymdeimladol ar y mater, y gwir amdani yw na all geiriau clên
brynu tŷ. Mae Julie James yn Weinidog mewn llywodraeth, ac
mae gan Lywodraeth Cymru, yn yr achos hon, nifer o bwerau
sydd eu hangen i weithredu’n awr er budd ein cymunedau, ond
am ryw reswm maent yn dewis peidio eu defnyddio. Mae
Cymdeithas yr Iaith wedi galw’n gyson am gyfres o fesurau y
dylid eu cymryd i unioni’r argyfwng, gan gynnwys rhoi
grymoedd i awdurdodau lleol daclo’r argyfwng tai. Yr hyn sydd
ei angen gan y Llywodraeth ydi gweithredu, nid rhagor o eiriau
gwag - yn enwedig o ystyried fod y broblem hon wedi bodoli
ers degawdau!
‘Mae ymgais y Gweinidog i israddio’r argyfwng, gan ddweud na
fyddai hi’n defnyddio’r term ‘loophole’ i ddisgrifio’r bwlch
gyfreithiol sy’n galluogi i berchnogion ail dai beidio talu
premiwm treth cyngor yn awgrymu nad oes gan Lywodraeth
Cymru unrhyw syniad o realiti’r arfgywng ar lawr gwlad.’
‘Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod ein deiseb ‘Nid yw Cymru
ar Werth’ ar y 9 Chwefror; rydym yn galw ar y pwyllgor hwnnw i
benderfynu rhoi’r mater yn nwylo’r Senedd gyfan mewn
cyfarfod llawn cyn cynted â phosib. Mae angen i Lywodraeth
Cymru gydnabod fod yr argyfwng tai yn argyfwng sy’n effeithio
ar Gymru gyfan a mynd ati’n ragweithiol i flaenoriaethu
buddiannau cymunedau, nid cyfalafiaeth.’

Cymru Gynnes
Dechreuodd cynllun newydd Warm Wales/Cymru Gynnes
mis diwethaf, i roi cymorth i bobl sy’n poeni am y biliau
ynni.
Enw’r cynllun peilot yw Ynni yn y Cartref.
Pwrpas y cynllun yw profi a mesur effeithiolrwydd darparu
gwasanaethau cyngor a chymorth yn y cartref i bobl ledled
Cymru mewn perthynas â mynd i’r afael â thlodi tanwydd.
Mae Dyffryn Nantlle yw un o’r ardaloedd sydd wedi cael ei
dewis i ddatblygu’r gwasanaeth.
Bydd Wardeiniaid Ynni Grŵp Cynefin yn darparu cyngor am
y Warm Home Discount, cynllun Nyth (sy’n helpu
effeithlonrwydd ynni tai), tariffs, ymysg pethau eraill. Bydd y
profiad yn y Dyffryn yn helpu ffurfio gwasanaethau tebyg ar
ddraws Cymru yn y dyfodol.
Mae’r peilot wedi cychwyn ers mis Ionawr 2021 a bydd yn
rhedeg am gyfnod o 9 mis hyd at ddiwedd Medi 2021.
Gallwch chi siarad efo’r Wardeniaid Ynni ar y ffôn neu trwy
e-bost: sandra.kargin@grwpcynefin.org
neu 07971470674
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Bro 360:
Gwerth gwefannau bro
Yn yr ychydig fisoedd cyn Covid dangosodd y gwefannau eu gwerth,
gyda blogiau byw, fideos, lluniau, a straeon yn dod â dathliadau'n fyw
mewn ffyrdd newydd.
Roedd hynny hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gydweithio'n greadigol a
magu profiad... a chyrraedd cynulleidfa newydd.
Ond, yn ystod 2020, mae'r gwefannau wedi helpu i lenwi'r bwlch a chadw
pobol ynghyd, wrth i bobol weld mwy o werth nag erioed yn y lle lleol.
Eu gwerth?
Y Gymraeg yn cyrraedd cynulleidfa ehangach
Platfform i bobol leol rannu profiadau
Mudiadau’n rhannu syniadau am sut i ddod ynghyd
Meithrin gohebwyr ifanc
Busnesau bach y fro mewn un man
Sgyrsiau llawr gwlad i gynllunio cymdeithas y dyfodol
Gohebwyr lleol golwg360 yn llenwi’r bwlch democrataidd
Camu i’r adwy i helpu’r papurau bro

Enillwyr Gwobrau Bro360 2020
Roedd y Gwobrau, mewn 10 categori, yn rhoi sylw i erthyglau, fideos, ac
orielau a gafodd eu creu ar y gwefannau bro yn ystod 2020. Er gwaethaf
Covid - neu efallai o'i herwydd - mae'r defnydd o'r 7 gwefan fro wedi gweld
cynnydd sylweddol dros y flwyddyn, wrth i bobol droi fwyfwy at eu milltir
sgwâr. Yn ogystal â mwynhau darllen a gwylio'r arlwy leol, mae pobol leol
wedi bod yn creu - gan gyhoeddi 1,299 o straeon ar draws y gwefannau
dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd un enillydd lleol, sef:
Crewr ifanc y flwyddyn - Begw Elain, am roi Clwb Pêl-droed Nantlle
Vale ar y map gyda'i fideos uchafbwyntiau o'r gemau ac erthyglau
hwyliog yn ystod y cyfnod clo. Da iawn Begw!
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Cyfleoedd gwych i fod yn
brentis gyda Chyngor Gwynedd
Mae Cyngor Gwynedd yn edrych i benodi nifer o brentisiaid newydd
mewn amrywiaeth o feysydd dros y misoedd nesaf.
Daw hyn wedi lansio Cynllun Prentisiaethau’r Cyngor yn 2019, gyda
nifer o’r unigolion gafodd gyfle ar y pryd bellach wedi symud ymlaen i
swyddi gyda’r Cyngor.
Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd
sy’n arwain ar y maes:
‘Fel Cyngor, rydan ni eisiau sicrhau swyddi da i bobl Gwynedd ac fel un
o gyflogwyr mwyaf y sir, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu
gweithlu o safon i’r dyfodol. Trwy’r cynllun prentisiaethau, rydan ni yn
awyddus i gynnig profiad o weithio ochr yn ochr efo swyddogion
arbenigol, yn ogystal a sicrhau hyfforddiant, datblygu sgiliau a
chymwysterau wrth weithio. Mae hi mor wych gweld fod nifer o’r
unigolion gafodd gyfle prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd wedi
gallu datblygu a sicrhau swydd yn yr awdurdod. Does dim dwywaith
fod y cynllun prentisiaethau yn cynnig sylfaen wych i bobl ddatblygu
gyrfa, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, wrth gwrs. Mae yna
gyfleoedd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys yn y
maes gofal oedolion, anableddau dysgu, gofal plant, peirianneg sifil,
busnes a gweinyddiaeth a thechnoleg gwybodaeth.’
Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth gyda’r Cyngor – mae
cyfleoedd ar agor i unrhyw un sydd dros 16 oed, sy’n byw yng
Nghymru ac heb fod mewn addysg lawn amser.
Mae prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd yn cynnig dechrau ar lwybr
gyrfa, trwy gynnig cyfle i ddysgu wrth weithio, magu profiad
proffesiynol yn ogystal â chymhwyster perthnasol a hyn oll drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Ers 2019, mae Mared Wyn Owen wedi bod yn dilyn prentisiaeth fel
Prentis Maes Gofal Oedolion. Mae hi wedi cael budd sylweddol o’r
cynllun ac yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd amdani.
Mae Ceris Alaw Jones wedi bod
yn brentis Peirianneg Sifil
(Priffyrdd a Bwrdeistrefol)
gyda’r Cyngor: ‘Mae
prentisiaeth yn gyfle gwych i
berson ifanc. Dwi wedi cael
profiadau amrywiol iawn ers
cychwyn ar y cynllun ac wir
wedi mwynhau. Mae’n grêt cael
y profiad, cymhwyster, ennill
cyflog a chael cymorth fy
nghydweithwyr i gyd ar
unwaith.’
Bydd manylion am yr holl brentisiaethau sydd ar gael gyda
Chyngor Gwynedd dros yr wythnosau nesaf yn cael eu cyhoeddi ar
www.talentcyngorgwynedd.com, a bydd y cyfleoedd hefyd yn cael
eu hyrwyddo ar gyfrifon cymdeithasol y Cyngor.

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei drafod
gyda’ch AS mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
(Ffôn) 01286 672 076

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
(Ffôn) 01248 372948
hywel.williams.mp@parliament.uk
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Brechu ym
Mhenygroes
Mae y gwaith o frechu trigolion ardal Dyffryn
Nantlle wedi hen ddechrau erbyn hyn.
Brechlyn Rhydychen a gynhyrchir gan gwmni Astra
Zeneca sydd yn cael ei ddefnyddio i’r trigolion
gydag apwyntiadau yn y Neuadd Goffa yn
Mhenygroes.
Cychwynwyd y gwaith o frechu ar 23ain o Ionawr,
gyda y rhai dros 80 ac yna ymlaen i’r rhai iau, erbyn
hyn. Mae y brechu yn dal yn mynd ymlaen ac mae
cael trefn ar bopeth i gynnal y clinigau hyn yn dipyn
o her.
Mawr yw ein diolch i Dr Britto a staff di flino
Meddygfa Corwen House a’r holl wirfoddolwyr am
eu gwasanaeth i wneud hyn yn bosib.

Peidiwch â choelio’r ebyst ffug!
Un o’r pynciau pwysicaf yr ydym yn rhoi hyfforddiant arno yw diogelwch
ar y We – pwnc sy’n cael ei ystyried yn allweddol wrth helpu pobl i fagu
hyder ar y We. Mae’r cyfnod pandemig wedi denu twyllwyr o bob math i
gymryd mantais ar bobl hŷn yn arbennig. Ym Mhrydain yn 2019-20,
llwyddodd twyllwyr i ddwyn £5.4 miliwn gan bobl ar y We a dyma faes
sy’n profi’n ffrwythlon i ddrwgweithredwyr oherwydd ein bod yn
gwneud mwy a mwy ar y We erbyn hyn.
Yn union fel dysgu gyrru, mae’n bwysig eich bod yn dilyn arfer da ar y We
– mae’r ffaith eich bod yn gallu gyrru car yn agor posibliadau i chi fentro i
ble bynnag y mynnoch ond mae’n rhaid dilyn y rheolau a bod yn
wyliadwrus rhag y peryglon. Dyna’r union feddylfryd sydd angen wrth
fynd ar y We er mwyn bod yn ddiogel. Mae’n agor byd newydd cyffrous i
chi ond rhaid bod yn ddiogel oherwydd mae profiadau gwael yn gallu
bod yn glec i hyder, a’r peth olaf yr ydych chi eisiau ydi hynny.
Beth sy’n gyffredin iawn ydi ebyst ffug neu phishing yn Saesneg. Os oes
gennych chi gyfrif ebost, mae’n fwy na thebyg eich bod wedi derbyn un
o’r rhain, yn sicr. Beth ydyn nhw? Ebyst ydynt fel arfer yn ffugio ei bod
wedi dod gan eich banc, BT, Amazon, o’r swyddfa dreth, gan y
gwasanaeth iechyd, Ebay, paypal ac yn y blaen ac yn y blaen. Y ffordd
fwyaf cyfleus ag hawdd yw i leidr ddwyn eich pres yw i chi wirfoddoli
eich pres iddynt neu roi’r ‘allwedd’ iddynt. Yr hyn maent yn chwilio
amdano yma yw eich manylion banc neu fanylion personol. Os y cewch
chi ebost gan eich banc, sy’n gofyn am ddiweddaru eich manylion
personol neu’n gofyn i chi glicio ar y ddolen o fewn yr ebost, peidiwch da
chi a gwrando arnynt. Mae’r banciau i gyd yn rhybuddio nad ydynt byth
yn cysylltu gyda chi trwy ebost yn gofyn am fanylion personol. Os ydych
wedi derbyn ebost gan ‘Amazon’ er enghraifft yn dweud fod pecyn ar ei
ffordd i rywun arall, y cyngor gorau yma yw i fynd yn uniongyrchol at
wefan fel Amazon a logio fewn yn fanno, a wedyn mi fedrwch chi weld os
oes yna eitem wedi cael ei brynu gan rywun arall. Dilynwch y
cyfarwyddyd hynny ymhob achos, ac os ydio’n Ebay neu fanc yn cysylltu,
logiwch fewn trwy’r ffordd arferol, ac nid trwy glicio ar ddolen mewn
ebost. Beth sydd wedi dod yn gyffredin yn y flwyddyn ddiwethaf yw

ebyst ffug yn honni ei bod yn dod o’r Gwasanaeth Iechyd yn cynnig
brechlyn neu gysylltu ynghylch profi canfod ag olrhain. Peidiwch â
chymryd sylw ar ddim byd sy’n dod trwy ebost yn unig!
Cyngor arall pwysig yma yw i sicrhau fod ganddoch gyfrineiriau sy’n
ddiogel. Yn aml na pheidio, mae gennym lawer o gyfrifon gwahanol efo
Tesco, BT, EE, Next ac yn y blaen ac mae’n hawdd anghofio cyfrineiriau
gwahanol, a’r demtasiwn yw i gadw’r un cyfrinair at bob un. Ond
peidiwch â gwneud hynny oherwydd os ydi haciwr yn cael mynediad i un
o’ch cyfrifon, yna, mae’n agor y drws i’r cyfrifon i gyd. Ceisiwch amrywio
ar y cyfrinair a chael rhif, llythyren fawr, symbol, dau air cwbl
anghysylltiedig, geiriau Cymraeg o fewn y cyfrinair. Ewch i
howsecureismypassword.net i wirio os ydy eich cyfrinair yn ddigon
diogel. Peidiwch a phoeni, mae’r wefan yma yn gwbl ddiogel!
Wrth brynu nwyddau ar y We, mae’n bwysig gwirio os oes gan y wefan
honno dystysgrif https:// neu os yw’r symbol clo yn bresennol, mae hwn
fel arfer wedi ei leoli o flaen cyfeiriad y wefan fel arfer ar dop y ffenest y
porwr. Mae’r rhain yn angenrheidiol i nodi fod y safle yn ddiogel i
drosglwyddo arian arni.
Cofiwch hefyd sicrhau fod yna feddalwedd gwrth-feirws ar eich
cyfrifiadur – mae’r rhain i’w cael am ddim, felly peidiwch â chymryd yr
abwyd a thalu am un, na thalu am fersiwn arall mwy ‘cynhwysfawr’.
Felly, oes, mae yna beryglon yn bodoli, fel ymhob dim ac mae’n bwysig
nodi fod y rhan fwyaf o dwyll yn parhau i ddigwydd dros y ffôn. Ond yr
hyn sy’n bwysig yw os ydych ymwybodol o’r peryglon ar y We, mae’r
syniad o fynd ar y we yn llawer llai pryderus. Am ragor o wybodaeth
ewch chi https://wales.getsafeonline.org/ Byddwch yn ddiogel ar y We,
byddwch yn ofalus ac fe fydd y profiad wedyn yn gwbl bleserus. Yn y
bôn, cofiwch fod yn wyliadwrus ar y We – a pheidio gwneud
penderfyniadau byrbwyll.
Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed neu’n gweithio gyda phobl
mewn oed ac angen cymorth digidol, mae croeso i chi ebostio am gymorth,
hyfforddiant a chyngor Cymunedau.Digidol@wales.coop
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Mae’r Cyfrifiad yn dod!

Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth 2021

Arolwg unigryw sy’n digwydd bob 10 mlynedd yw’r Cyfrifiad. Rhydd ddarlun
cyflawn o’r boblogaeth a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Fe fydd y data
anhysbys yn medru helpu llywodraethau o bob haen a sefydliadau i bennu
buddsoddiad mewn datblygiadau a gwasanaethau a fyddai o fudd i’ch
cymuned, megis trafnidiaeth, addysg ac iechyd. Mae’n bwysig nodi y bydd y
wybodaeth bersonol yn cael ei gadw yn hollol gyfrinachol am ganrif.
Mae Darren Thomas yn cael ei gyflogi fel Rheolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad. Mae
Darren yn gweithio yn eich cymuned chi ond hefyd yn ehangach, o fewn
Gogledd Orllewin Cymru. Fe fydd yn ceisio cysylltu gyda bobl yn y gymuned
i drafod y cyfrifiad ac i ddarbwyllo y rhai hynny sydd yn bryderus neu yn
wrthwynebus bod llenwi ffurflen y cyfrifiad yn hawdd, bod help i’w gael a
nad oes rheswm i beidio ei gwblhau.
Os ydych am gysylltu gyda Darren, ffoniwch ar 07452 934356 neu ar ebost ar
Darren.thomas06@field.census.gov.uk . Y mae Darren yn barod i gwrdd yn
rhithiol a grwpiau neu gymdeithasau i gyflwyno a siarad am y Cyfrifiad.
Gallwch ddilyn cyfrif cyfryngau cymdeithasol y cyfrifiad @cyfrifiad2021 a
@census2021 ar Facebook, Instagram a Trydar am fwy o wybodaeth.

Pigiad
Yn ystod mis Ionawr mi wnaeth y syniad fy nharo fod y gair ‘pigiad’ yn
llawer gwell na’r gair Saesneg ‘jab’. Mae ‘jab’ yn awgrymu gweithred sydyn
a diofal tra bod ‘pigiad’ yn awgrymu rhywbeth mwy gofalus a thyner. Dydi
o ddim yn help bod ‘jab’ yn odli efo ‘stab’.
Chi’n gweld roeddwn i wedi cael y llythyr i ddweud mod i’n mynd i gael y
pigiad yn ystod yr wythnosau canlynol ac i ddisgwyl y llythyr a fyddai’n
cadarnhau’r apwyntiad.
Roedd fy meddwl i’n mynd yn ôl i fy nyddiau ysgol a’r diwrnod pan oedd
y nyrs yn galw i roi injecshyn i ni. Dyna beth oedd o yn y dyddiau hynny,
roedden ni’n cael injecshyn achos roedd hyn ymhell cyn i rywun benderfynu y byddai’r gair ‘pigiad’ yn llawer gwell. Doedd dim sensitifrwydd am
y peth, roedd holl blant y dosbarth yn sefyll mewn rhes ac yn gweld pob
plentyn o’u blaenau yn gwingo mewn poen. Os oeddech chi ar ddiwedd
y rhes roedd wedi codi ofn yn ofnadwy erbyn eich tro chi.
Chi bobl ifanc! Does gennych chi ddim syniad faint oedden ni’n gorfod
dioddef!
Mae pethau’n llawer gwell erbyn hyn wrth gwrs ac roeddwn i’n edrych
ymlaen at gael y peth drosodd. Am chwech o’r gloch ar ddiwrnod olaf mis
Ionawr roeddwn i’n eistedd yn yr adeilad yma oedd wedi cael ei addasu
ar gyfer marathonau o bigiadau. Chwarae teg i’r Gwasanaeth Iechyd
roedd y ffordd o weithio yn reit slic. Roedden ni i gyd yn eistedd ar
gadeiriau ar ddwy ochr yr ystafell hirsgwar a fi oedd y cyntaf yn y rhes.
Dyma’r nyrs yn dod ataf fi efo’i throli, tynnu clipfwrdd allan ac yn cadarnhau fy enw a chyfeiriad ac ati ac wedyn yn gofyn cwestiynau am fy
nghyflwr iechyd. Dw i’n falch o ddweud fy mod i wedi ymateb i bob un yn
gywir ac fel gwobr am hynny ces i’r pigiad. Wedyn mi nes i siomi fy hun,
ia, mi nes i grio! Ond roeddwn i’n teimlo’n llawer gwell ar ôl i’r nyrs roi
cwtsh i mi!
Hen dric dw i’n gwybod, ond mae’n gweithio pob tro!
Rob Evans

TRWSIO CEIR • MOT dosb. 1,4 a 7
GWASANAETH DIAGNOSTIG • GWASANAETH SYSTEM DYMHERU ac AIL-LENWI
TEIARS • CYFUNIONI 4 OLWYN GYDA LASER • GLANHAU a SBRIWSIO
Yr Iard Lo • Carmel
ebost • johnhughescyf@gmail.com
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Mudiad Meithrin yn Lawnsio Cynllun Prentisiaeth Newydd

Mae Mudiad Meithrin yn hysbysebu cynllun prentisiaeth â chyflog, gyda’r
nod o recriwtio unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig i’n gweithlu.
Bydd y cynllun prentisiaeth yn cynnig cyfle i unigolion ddatblygu yn
broffesiynol mewn amrywiaeth o feysydd, ennill cymhwyster
cydnabyddedig, yn ogystal â’r profiad o gyfrannu at waith arbenigol
blynyddoedd cynnar a gofal cyfrwng Cymraeg y Mudiad.
Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:
‘Ers inni lansio ein Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn 2019,
mae’r Mudiad wedi bod yn ystyried sut i unioni’r dangynrychiolaeth o

unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig yn ein gweithlu. Rydym
wedi ystyried y camau y gallwn eu cymryd i geisio arwain at yr amrywiaeth
ehangaf o bobl yn cael eu cyflogi ac yn arwain maes gofal plant, y
blynyddoedd cynnar ac addysg Gymraeg yn y blynyddoedd i ddod.’
Mae cyfleoedd ar gael mewn sawl adran o’r Mudiad:
• Prentis Hyﬀorddiant Dysgu Digidol ‘Academi‘ – Adran Hyﬀorddiant,
Diploma Lefel 3
• Prentis Cyfryngau Cymdeithasol – Adran Farchnata, Lefel 3
• Prentis Rheoli Prosiect (Cynorthwy-ydd Personol i’r Prif Weithredwr),
Lefel 2- 4
• Prentis Gweinyddu a Busnes (Denu Grantiau) Lefel 2 neu 3.
I gael rhagor o wybodaeth am y brentisiaeth, swydd ddisgrifiadau, a
manylion am sut i wneud cais, ewch i’n gwefan:
www.meithrin.cymru/swyddi

Help llaw y Mudiad Meithrin
i’r Cylchoedd Meithrin yn
ystod y pandemig

......................

Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn
ddiwethaf yn darparu cymorth i Gylchoedd Meithrin yn sgil
pandemig Covid-19 - boed hynny drwy gynnig cymorth
ariannol brys i’r Cylchoedd allu oroesi’r cyfnod hwn, neu drwy
sefydlu llu o adnoddau newydd yn ddigidol ar gyfer helpu
rhieni/gwarchodwyr barhau i gynnal y Gymraeg adref gyda'r
plant.
Ers mis Mawrth 2020, mae Mudiad Meithrin wedi darparu’r
cefnogaeth ganlynol i rieni ac i’n Cylchoedd:
• anfon dros 90 o fwletinau e-bost (2 neu 3 yr wythnos ar gyfartaledd)
i’n holl aelodau i’w diweddaru gyda gwybodaeth gyfredol am y sefyllfa
gan gynnwys gwybodaeth am grantiau a ffynonellau ariannol eraill,
polisïau ac adnoddau, gweithdrefnau ail-agor ac unrhyw newidiadau
neu wybodaeth bwysig o ddiddordeb iddynt
• agor cronfa Grant Argyfwng y Mudiad er mwyn gallu cynnig
cymorth ariannol i Gylchoedd Meithrin
• cynnal ymgyrch godi arian ar-lein trwy ‘Just Giving’ ar gyfer coffrau’r
Gronfa Argyfwng
• cynnal ymgyrch codi arian ‘Cylchoedd yn Cerdded’ sydd wedi
llwyddo i godi dros £53,000 rhwng yr holl gylchoedd a gymerodd ran
• creu 3 Llyfr Bach Piws, sef llyfrynnau yn cynnwys canllawiau ar
bynciau arbenigol ar gyfer cynorthwyo Cylchoedd Meithrin yn ystod y
pandemig a llawlyfrau penodol ar y cynllun saib
• sefydlu ‘Clwb Cylch’ – sef arlwy sy’n dod â sesiwn cylch i’r cartref trwy
sawl platfform digidol yn ddyddiol ers 1 Mehefin (cafodd y sesiynau eu
gweld dros 28,000 o weithiau gan bobl yn yr wythnos gyntaf ). Bellach
mae dros 150 fideo
‘Clwb Cylch’ ar ein sianel Youtube
• cynnal Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol gyda Martyn Geraint fel rhan o
arlwy ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ ym Mehefin (mae’r fideos cael ei
weld dros 7,800 o weithiau hyd yma)
• denu dros 1,400 o bobl i ymuno yn ein grŵp newydd ar Facebook,

‘Miri Meithrin’ - grŵp i rannu syniadau a gweithgareddau i rieni a/neu
warchodwyr wneud gyda phlant bach
• cynnal cyrsiau Clwb Cwtsh ar-lein yn rhad ac am ddim ar gyfer dysgwyr
newydd sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref
• 400 o fideos wedi eu creu gan Cymraeg i Blant a’u rhannu ar eu
cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chynnig arlwy amser stori a chân
dros Zoom, Facebook Live a Trydar gan ddechrau gwasanaeth newydd ‘Fy
Mabi a Fi’ i rieni newydd
• lobïo ar ran y sector mewn pwyllgorau lefel uchel o fewn Llywodraeth
Cymru, trafod gydag Awdurdodau Lleol a phartneriaid fel Arolygiaeth
Gofal Cymru, Estyn, WCVA, y Comisiwn Elusennau, y Loteri Genedlaethol,
CBI Cymru
• darparu Gwasanaeth Swyddog Cefnogi dros y ffôn, Skype ac e-bost
• darparu Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Cyllid, Gweinyddol, Marchnata a
Pholisi dros y ffôn, Skype, e-bost ac mewn syrjeris pwrpasol
• cynnig gweminarau ‘iechyd a lles’ ar sut i ymdopi gyda newid mewn
cydweithrediad â ‘Canna Consulting’
Fe benderfynodd y Mudiad hefyd gynnig:

• aelodaeth am ddim i’n holl aelodau am y flwyddyn 2020-2021
• Agor grant newydd gwerth £250,000 o’r enw Grant Ail-agor ac

Ail-adeiladu i Gylchoedd Meithrin oedd yn wynebu heriau ariannol wrth
ail-agor ym mis Mehefin a Medi 2020.
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Bysus Bach y Wlad – Y Seren Arian neu’r Silver Star

gan Merfyn a J Hefin Jones

RHAN 1

Dyma’r gyntaf o dair pennod am gwmni bysus cynnar
ein hardal, o law disgynyddion y sylfaenydd.
Fe ysgrifennodd hanesydd lleol yng
Nghaernarfon hanes un cwmni bysus bach y
wlad o’r enw Silver Star, a ddaeth yn
ddiweddarach i gael ei adnabod fel Y Seren
Arian.
Yn anffodus, fe gafwyd ffeithiau yn anghywir.
Fe ddywedodd bod y cwmni wedi ei sefydlu
gan Edward Thomas (sef ‘Nedw’ – fel oedd yn
cael ei adnabod yn lleol). Fe sefydlwyd y cwmni
yn hytrach gan John Ifor, bachgen ifanc lleol ar
y pryd.
Rhaid egluro ar y dechra fod rheswm digonol,
personnol gen i, fel un o feibion y perchennog
gwreiddiol, i sicrhau fod yr hanes a’r ffeithiau yn
cael eu cofnodi yn gywir. Mae hyn yn bwysig,
nid yn unig i fy niweddar Dad, ond i fi a’m
diweddar frawd hefyd, a fu yn frwdfrydig iawn
yn gwneud yr ymchwil dros amser.
Ganwyd fy nhad, John Ifor Jones, ar yr 20fed
Mai, 1903 mewn bwthyn bychan o’r enw Bryn
Ifor, ger pentref Rhosgadfan. Roedd yn un o
chwech o blant - tair merch a thri mab. Hugh
oedd yr hynaf, yna Catherine Jane, Richard,
John Ifor, Annie a Jeannie.
Chwarelwr oedd John Richard, y tad ac, wrth
gwrs, fy nhaid i. Gŵr ymarferol, a gododd ei
gartref, Bryn Ifor, bob carreg ei hunan. Doedd
hwn ond lled cae o gartref y ferch a ddaeth yn
wraig iddo, sef Jane Ann. Fe drosglwyddodd ei
ddawn o drin celfi o bob math i’r ddau fab,
Richard a John Ifor.

fel pob cartre arall, a galwyd
Hugh a Richard i’r fyddin.
Cafodd Hugh ei anfon i
Ffrainc a bu raid i’r tad fynd i
weithio yn nociau dinas
Lerpwl.
Pan ddaeth yr amser i John
Ifor feddwl am adael Ysgol
Bron y Foel yn Y Fron, aeth i
chwarel Pen yr Orsedd i holi am waith. Ond nid
oedd hyn yn dderbyniol gan ei rieni, ac felly fe
gafodd waith, yn erbyn ei ewyllys, i weithio yn
siop cwmni Liptons yng Nghaernarfon. Rhaid
oedd iddo gerdded chwe milltir, fore a hwyr, i’w
waith. Os oedd y tywydd yn ddrwg roedd yn
rhaid iddo aros yno trwy’r nos, a thalu swllt am
wely a brecwast!
Treuliai oriau lawr yn y seler yn sgwrio celfi’r
siop, a glanhau y cloriannau a’r pwysau efydd.
Un ffenest oedd i’r seler, a honno yn y to, sef y
palmant tu allan. Roedd sŵn traed yn cerdded
dros y ffenest yn ei fyddaru, yn enwedig pan
fyddai milwyr y rhyfel yn cerdded drosti!
Roedd lorïau arbennig gan y fyddin i gario
milwyr o gwmpas ac fe feddyliodd John Ifor
bryd hynny pam nad oedd neb wedi prynu
cerbyd o’r fath i gario pobl o’r Fron i
Gaernarfon. Deallodd fod gŵr busnes o’r enw
Mr J T Jones, Gladstone House, Y Groeslon, yn
edrych am fachgen oedd â diddordeb mewn
trin beics a beiciau modur. Roedd y syniad yn
fiwsig i’w glustia. Fe wnaeth gais a derbyniodd
y gwaith yn hapus, gan gerdded o Dan Rhiw i’r
Groeslon fore a nos.
Toc, roedd wedi cadw digon o arian i brynu beic
modur. Erbyn hyn, roedd wrth ei fodd yn
gweithio, trin a thrafod y peiriannau yma.
Dyma, heb os, oedd ei gariad cyntaf!

Ar ddiwedd y rhyfel yn 1918, fe brynodd dau
frawd, John a Raymond Dennis, y cwmni White
and Pope, Coventry. Dau a ddaeth yn enwog fel
cynhyrchwyr beics ac yna beicia modur. Roedd
y cwmni yma yn arbenigo mewn cynhyrchu
peiriannau ar gyfer lorïau yn bennaf. Yn y
flwyddyn 1925 fe ddaeth ffrâm a pheiriant 25 a
30 tunnell ar y farchnad ac fe fanteisiodd nifer o
rai mentrus ar y cyfle i bwrcasu ffrâm ar gyfer
adeiladu lorïau ysgafn. Fe gododd nifer o
gwmnïau bychan yma ac acw yng Ngogledd
Cymru.
Fe brynodd cwmni John Jones, Y Becws,
Rhosgadfan beiriant ar fframwaith o’r enw
‘Dennis’ oedd wedi ei addasu fel lori gan gwmni
o seiri a oedd yn gwneud llongau o’r enw
‘Fraser’ ar gei Caernarfon. Defnyddiwyd hon i
ddosbarthu glo yn ystod yr wythnos, ond ar
ddydd Sadwrn fo osodwyd ar y cefn do canfas i
gysgodi rhag y gwynt a’r glaw. Addaswyd y
cerbyd i gario pobl i’r siopau yng Nghaernarfon.
Roedd nifer o feinciau yn rhesi ar gefn y lori, er
sicrhau lle i eistedd i bawb oedd yn trafaelio.
Dyma’r syniad a gafodd John Ifor wrth weld
lorïau y fyddin yn cario milwyr o gwmpas. Rhaid
oedd i’r teithwyr fod yn weddol heini i allu
dringo’r ystol serth oedd ar gefn y modur, ac
nid oedd yn siwrna gyfforddus iawn wrth
iddynt deithio ar yr heolydd metlin!

John Ifor yn ŵr ifanc

Fel y tyfai’r teulu rhaid oedd cael tŷ mwy o faint,
gan fod Bryn Ifor yn rhy fychan erbyn hyn.
Symudwyd i dyddyn cyfagos, sef Tan Rhiw, lle
roedd ychydig aceri o’i gwmpas, rhwng pentre
Y Fron a Rhosgadfan.
Daeth dylanwad y Rhyfel Mawr 1914 i Tan Rhiw

Y Bws ‘Dennis’
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Fe ffurfiwyd y cwmni bysiau cynta yn ardal
pentre Rhostryfan gan Owen Owen o’r pentra.
Credir mai ‘Commer’ oedd y cerbyd cynta.
Roedd y cwmni bysus yma yn cael ei adnabod
fel ‘Bysus Now Cae Gwyn’, ond Express Motors
oedd yr enw swyddogol. Bellach, nid yw y
cwmni yma yn bodoli.
Y pryd hynny, teithiai’r cwmni o Gaernarfon i
Rostryfan, drwy bentre Rhos Isaf.
Yna fe sefydlwyd cwmni o’r enw Tryfan Ranger
gan Hugh Jones – sef Huw Bryn Glas, Tŷ Crwn,
Rhosgadfan. Wedyn fe’i galwyd yn Bysus Glas!
Yna, fe eginodd cwmni arall gan Mr Dafydd
Jones, Glyn Cadfan, Rhosgadfan, a oedd yn cael
ei adnabod fel Dafydd Y Garnedd yn lleol. Fe
brynodd o fws Dodge, ac fe alwodd y cwmni
bychan yn ‘Dixie’.
Bryd hynny, roedd gan ddau ŵr o’r enw William
Williams a Huw Roberts fusnes sefydlog yn Siop
Uwchllifon, Y Fron, neu Cesarea fel y gelwir y lle
ar ôl y capel – sydd bellach wedi ei ddymchwel.
Roedd ganddynt bobydd a phopty gyferbyn â’r
siop, ond drws nesa, dan yr un to, cedwid hers a
oedd yn cael ei thynnu gan geffylau.
Penderfynwyd ehangu’r busnes drwy brynu
siasi a pheiriant modur ‘Alpine’, a chael saer
coed i adeiladu corff ‘charabanc’ oedd gyda 26
o seddi - hyn gyda’r bwriad o gychwyn
gwasanaeth bysus o’r Fron i Gaernarfon am y
tro cyntaf, drwy Rhosgadfan, Ffrwd Cae Du a
Bontnewydd. Ond, heb sylweddoli pam nad
oedd neb arall wedi meddwl a llwyddo i ddod â
lori na bws i bentra Y Fron o Rosgadfan ar hyd y
ffordd yma.
Rhwng Rhosgadfan a’r Fron roedd pont fechan,
o’r enw Pont Reil. Fe gafodd hon ei hadeiladu
dros reilffordd a oedd yn cario llechi o chwarel
Moeltryfan mewn wageni i orsaf trên Bryngwyn
ac oddi yno i orsaf Dinas, ac ymlaen i’r cei llechi
yng Nghaernarfon. Mae sgerbwd y bont i’w
gweld yno hyd heddiw, wrth ochr y ffordd fawr.
Pwrpas y bont fechan yma oedd ar gyfer trol a
cheffyl ond, yn naturiol, nid oedd yn addas i
lorïau a bysiau gan ei bod yn rhy gul. Felly bu
raid i ‘charabanc’ Huw Roberts deithio’r holl
ffordd i Gaernarfon drwy’r Groeslon a Charmel i
gyrraedd Y Fron, gan fod yr echel a’r olwynion
dros ddeuddeg troedfedd o led.
Pan gyrhaeddod Huw Roberts a’i ‘charabanc’
dros fynydd y Cilgwyn i’r Fron, roedd nifer o’r
pentrefwyr yn ei disgwyl ger capel Cesarea, yn
awyddus i weld y peiriant newydd yma. Fe
ddaeth yn boblogaidd iawn wrth gario tripia’r
Ysgol Sul i Ddinas Dinlle a glan y môr, a hefyd i
dre Pwllheli. Roedd y math yna o gerbyd yn cael
ei ddisgrifio fel y ‘Toast Rack’ gan fod y seddi, fel
seddi capel, yn rhesi, un tu ôl i’r llall. Roedd yr
ochr yn agored ond gyda to cynfas symudol.
Roedd y bont fach yn fan cyfarfod i fechgyn
ifanc Rhosgadfan a’r Fron ar nos Sul, i eistedd a
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Y ‘Traffic Truck’

sgwrsio. Tra yno fe gafodd John Ifor y
weledigaeth sut i ‘bontio’ y broblem oedd gan
Huw Roberts. Erbyn hyn roedd yn gweithio fel
prentis gyda J T Jones mewn gweithdy tu cefn
i’r siop. Roedd ganddo brofiad ac wedi dod yn
gyfarwydd â phapurau a chylchgronau oedd yn
trin a thrafod peiriannau o bob math. Daeth yn
gyfarwydd ag enwau modelau ‘Dennis’,
‘Thorneycroft’ a ‘Daimler’.
Un diwrnod darllenodd hysbyseb yn sôn fod yr
Americanwr Henry Ford wedi dechra adeiladu y
‘Tin Lizzie’, y Ford model ‘T’ yn Lloegr, mewn
ffatri fawr yn Trafford Park, Manceinion.
Sylwodd fod y lled o ganol yr olwyn ar draws y
cerbyd ddim ond wyth troedfedd a phedair
modfedd. Rhaid oedd mynd i fesur Pont Reil y
noson honno!
Yna, fe benderfynodd fynd i Lanfairpwll, Ynys
Môn, ar ei feic modur, a Rhisiart, ei frawd ar y
cefn, i weld y Ford Model T oedd yno. Cafodd
wahoddiad gan y gwerthwr i fynd allan i brofi’r
modur newydd, ac i ffwrdd â nhw gyda’r
perchennog i Biwmares. Dyma’r tro cynta i John
Ifor yrru car na chael gwersi gyrru chwaith.
Dyma’r cyfnod pan nad oedd profion gyrru yn
bodoli, nac angen trwydded ar y gyrrwr. Daeth
hyn i rym o dan y Ddeddf Trafnidiaeth 1930-34
ar y 9 Chwefror 1931.
Wedi mynd yn ôl i Lanfairpwll, fe brynodd John
Ifor y cerbyd newydd am £700. Yn fachgen
pedair ar bymtheg oed fe yrrodd y bws yn ôl
adre i Tan Rhiw, gyda Rhisiart yn ei ddilyn ar y
beic modur.
Nid oedd rhif y cerbyd yma ar gael yn yr
Archifdy yng Nghaernarfon ond, yn ddiddorol,
fe ddarganfuwyd mai Louis William Jefl-Petit o
Lanrwst oedd y perchennog cynta i’w archebu
fel CC 1 gan Gyngor Sir Caernarfon. Yr
Anrhydeddus F G Wynne, Plas Glynllifon oedd
perchennog CC 40.
Pan ond yn bedair a phymtheg oed fe
gychwynodd John Ifor gludo pobol yr ardal. Y
siwrna gynta oedd mynd â chlaf o Rhostryfan i
Dreorci yn y Rhondda. Taith bell, fythgofiadwy
wrth gwrs, gan nad oedd arwyddion ffordd ar

gael y pryd hynny. Fe siaradodd â phlismon yn
Nhrawsfynydd, gan ofyn iddo sawl milltir oedd i
Dreorci. ‘Dim syniad’ oedd ateb y plismon, ‘Siwr
o fod dros gan milltir, beth bynnag’, meddai.
Roedd John Ifor wedi meddwl ei fod yn weddol
agos i ben y daith erbyn hyn! Roedd y claf
druan wedi ei orchuddio â phlanced yng
nghefn agored y modur.
Fe gafodd John Ifor sawl profiad trist yn gynnar
yn ei fusnes, fel pan ofynnwyd iddo ddod at
Bont Reil i gyfarfod â chorff gŵr a laddwyd
mewn damwain yn chwarel Moel Tryfan.
Cafodd y corff ei gario i lawr o’r chwarel at y
bont ar wagen cario llechi, a’i drosglwyddo i
gefn y modur ac yna ei ddanfon i’w gartref yng
Ngharmel. Yn ôl yr hanes, credir mai tad
Adelene Jones oedd hwn. Bu hi yn athrawes
arnaf i yn Ysgol Bronyfoel, Y Fron am gyfnod hir.
Bu i John Ifor gario porthmyn o fferm i fferm y
pryd hynny - rhai fel John Ifans, Fferm y Liod, a
hefyd ffermwyr eraill i farchnad neu ffair, o Ben
Llŷn i Langefni. Daeth i adnabod busnesau
eraill oedd yn cario allan yr un gwasanaeth,
wrth gwrs.
Bu hefyd yn cario chwarelwyr yn dilyn
damweinia yn y chwareli cyfagos yn Nyffryn
Nantlle i ysbytai Bangor a Chaernarfon. Un
noson o eira yn y gaeaf, cafodd alwad i fynd i
nôl meddyg o Benygroes i ddelio â merch oedd
yn cael trafferth i eni ei babi, yn ei chartref yn un
o fythynnod pentre cyfagos. Fe lwyddodd i
ddod â’r meddyg trwy’r eira.
Roedd angen defnyddio ‘chloroform’ i roi y fam i
gysgu, ond gan nad oedd ond lamp paraffin
neu ganwyll ar gael yn y tŷ, roedd peryg i
anwedd y chloroform fynd yn wenfflam. Rhaid
oedd cael golau o ryw fath i’r ystafell wely. Wrth
ddadgysylltu lamp y modur a chysylltu gwifren
arall i’r peiriant, fe lwyddodd i ddod â golau
trydan i’r tŷ. Bu’r driniaeth a’r enedigaeth yn
llwyddiannus i’r fam a’r babi.
Fe gafodd John Ifor gryn bleser, hefyd, wrth
gario enwogion fel y Parchedig Elfed Lewis a’r
Parchedig Tom Nefyn Williams i wahanol
gyfarfodydd pregethu.

(i’w barhau)
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o’r cynghorau
Cyngor Cymuned

Llanllyfni
CYFARFOD IONAWR 2021
Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Cymuned Llanllyfni ar nos Fawrth 12
Ionawr, gan ddefnyddio system Zoom. Dyma i chi grynodeb o beth
drafodwyd yn ystod y cyfarfod.
Cafwyd adroddiadau gan y cynghorwyr Judith Humphreys a Craig ab Iago
am y gwahanol gyfarfodydd a phrosiectau y mae nhw yn ymwneud ag
hwynt a diolchwyd iddynt am eu gwaith.
PERSON GWADD Yn bresennol yn y cyfarfod roedd dau swyddog o Grŵp
Cynefin wedi dod i roi diweddariad ar y Prosiect Iechyd a Lles Dyffryn
Nantlle. Esboniwyd beth oedd wedi bod yn mynd ymlaen dros y cyfnod clo
a pa bethau sydd am gael eu gwneud yn y dyfodol. Diolchwyd iddynt am eu
hadroddiad a dywedwyd y byddent yn dod yn y dyfodol i ddiweddaru'r
Cyngor Cymuned eto.
MATERION YN CODI O’R COFNODION Man ail-gylchu Penygroes rhoddwyd lluniau ar dudalen gweplyfr y Cyngor Cymuned o’r llanast a oedd
wedi ei adael yn y man yn dilyn y Nadolig. Mae’n bwysig cael man fel hyn yn
Nyffryn Nantlle. Cafwyd adroddiad o’r ymatebion i’r holiadur a grëwyd i
bawb gael eu gweld. Aethpwyd drwy'r canrannau a holwyd os oedd hyn yn
ddigon i gwffio i gadw'r safle yma. Cynigiwyd y dylid cael is-bwyllgor i
drafod yr ymatebion a sut i symud ymlaen. Cytunodd pawb i hyn.
MATERION PENTREFI
Penygroes Tyllau wedi ymddangos o flaen gyli ar Lôn yr Eglwys - y clerc i
gysylltu gyda Chyngor Gwynedd am hyn. Dŵr yn casglu mewn pant o flaen
y blwch postio yn Trem Yr Wyddfa sydd yn ei gwneud yn anodd i drigolion
fynd at y blwch - y clerc i gysylltu gyda Chyngor Gwynedd am hyn. Pant
wedi ymddangos yn y ffordd o flaen y Co-op - hyn wedi ei godi gyda
Chyngor Gwynedd o’r blaen - y clerc i ddilyn fyny ar hyn. Cae Cwtin a Cae
Chwarae Penygroes - y clerc i gysylltu gyda Ian Morgan ynglŷn â dod i dorri'r
tyfiant sydd yn dod drosodd o’r ffordd. Holwyd os oedd yna son am roi
paneli newydd ar y safle bysiau newydd - y clerc i holi Judith Humphreys am
hyn.
Llanllyfni Gyliau yn y pentref angen eu glanhau - y clerc i gysylltu gyda
Chyngor Gwynedd am hyn. Hefyd y cerrig dal yn y ffordd yn Nebo - y clerc i
ddilyn fyny ar hyn i weld beth sydd yn digwydd gan eu bod yn beryglus.
Talysarn Pant wedi ymddangos ger y safle bysiau wrth Ffordd Stesion a
Bryn Celyn a’i fod yn eithaf peryg, hefyd nes ymlaen ar y ffordd ger y
byngalos mae’r ffordd wedi dirywio - y clerc i gysylltu gyda Chyngor
Gwynedd am hyn. Cwynion wedi eu derbyn fod baw cŵn yn ofnadwy ar hyd
y pentref yn enwedig ar hyd yr hen ffordd, a gofyn a oes modd i’r clerc
gysylltu gyda Chyngor Gwynedd i ofyn am fin baw ci i’w roi ar yr hen ffordd
a hefyd gofyn iddynt ddod i wagio'r biniau sydd yn y pentref yn barod gan
eu bod yn llawn erbyn hyn a’u bod angen eu gwagio yn amlach gan fod yna
nifer yn fwy o bobl yn cerdded rŵan oherwydd y cyfnod clo.
Nebo Holwyd pe bai’n bosib i’r clerc ddilyn fyny ar paham fod y goleuadau
traffic dal i fod ar Bont Crychddwr ond dim gwaith i weld yn mynd ymlaen
yno. Adroddwyd fod Pwyllgor Ardal Nebo wedi penderfynu prynu offer er
mwyn pigo sbwriel.
Nantlle Adroddwyd fod ffens wedi disgyn yn chwarel Dorothea a’i bod yn
beryglus i gerddwyr – y clerc i basio lluniau ymlaen i berchnogion Dorothea
er mwyn iddynt ddod yno i’w thrwsio.
CEISIADAU CYNLLUNIO Ceisiadau sydd wedi dod ger bron –
C20/0942/22/LL – Tir ger Maes Dulyn, Penygroes – dim gwrthwynebiad.
C20/0887/22/LL – Siop bapur newydd, 17 Heol y Dŵr, Penygroes – dim
gwrthwynebiad.
C20/1063/22/AC – Cefn Graianog, Llanllyfni – dim gwrthwynebiad.
C20/1064/22/AC – Cefn Graianog, Llanllyfni – dim gwrthwynebiad.
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C20/1065/22/AC – Cefn Graianog, Llanllyfni – dim gwrthwynebiad.
Mae gan y Cyngor Cymuned Llanllyfni dudalen ar y cyfrwng cymdeithasol
‘Facebook’ . Ewch i chwilio am ‘Cyngor Cymuned Llanllyfni’.

Cyngor Cymuned

Llandwrog

Prosiect Iechyd a Lles Dyffryn Nantlle
Croesawyd Mair Thomas a Bethan Edwards o Grŵp Cynefin i roi diweddariad
i’r aelodau ar y prosiect. Ychydig o newidiadau i’r cynllun, ac i’r amserlen
oherwydd Cocid. Y feithrinfa rŵan yn rhan o’r cynllun. Ffin y safle yn
cynnwys y maes parcio. Cwmni PRP wedi eu penodi ar gyfer datblygu’r
“Master Plan”. Wedi penodi erbyn hyn arbenigwyr i gostio'r holl gynllun.
Rhan o’r eiddo yn y cynllun dan berchnogaeth breifat ac mae’r Grŵp yn
cydweithio gyda’r perchnogion i brynu’r eiddo. Wedi derbyn ychydig o dan
£1 miliwn o grant gan yr ICF (Integrated Care Fund). Disgwyl arian gan
Lywodraeth Cymru mis Mawrth i barhau gyda’r gwaith datblygiad. Prifysgol
Bangor yn cynorthwyo gyda’r Cynllun Busnes. Cais grant wedi ei gyflwyno
am swm o £300,000 mewn partneriaeth gyda Siop Griffiths ar gyfer prosiect
trafnidiaeth gymunedol i brynu bws mini trydan, dau gar trydan a 10 beic
trydan a swydd cydlynydd am 2 flynedd. Arian Loteri wedi cyrraedd ar gyfer
rhandiroedd ac ar gyfer Swyddog Awyr Agored. Camau nesaf - allan yn
ehangach i ymgynghori gyda’r gymuned ddiwedd mis Ionawr, Chwefror.
Bydd cyfres o ymgynghoriadau yn digwydd - angen tai, angen gofal plant.
Gwybod cost y cynllun erbyn ail wythnos mis Ionawr. Dogfen Gweledigaeth
yn cael ei ddarparu i fynd allan i arianwyr ac i’r Llywodraeth.
Lôn Ffrwd, Llandwrog Penderfynwyd cysylltu gyda Chyngor Gwynedd i
bwyso arnynt i osod arwydd “Ffordd Gul - Anaddas i Gerbydau Llydan” gan
hefyd cynnal arolwg i adnabod pa fath o gerbydau sydd yn defnyddio’r
ffordd .
Mynwent Brynrodyn Adroddwyd gan y Rheolwr mai dim ond llain ar gyfer
tri bedd sydd yn yr hen fynwent bellach. Penderfynwyd - bod y llain gladdu
nesaf ym Mrynrodyn yn cael ei gynnig yn y fynwent Newydd.
Dinas Dinlle Penderfynwyd rhyddhau taliad i Defib Store Ltd am swm o
£459.65 heb gynnwys TAW i brynu cwpwrdd diffribiliwr i gaban ffôn Dinas
Dinlle.
Llochesi Bws Newydd Sgwâr Y Groeslon Trafodwyd cyfarfod safle 19
Tachwedd. Sylwadau Aelodau: Nodwyd fod aelodau ward Y Groeslon wedi
awgrymu newidiadau i’r cynllun gwreiddiol gan YGC Cyngor Gwynedd a
bod yr addasiadau hynny wedi ei fabwysiadu yn y cynlluniau terfynol.
Gwasanaeth Torri Gwair Cyngor Gwynedd yn ein Pentrefi
Penderfynwyd - gan nad oedd amser i ystyried y gofynion ar gyfer pob
pentref cyn ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd i dderbyn pris ar gyfer cyllideb
2021-22, rhoi'r mater ar raglen waith y Cyngor yn ystod 2021 gydag
ystyriaeth i’r ymgynghoriad cyhoeddus ac i Bolisi Bioamrywiaeth y Cyngor.
Cyflwr Ffyrdd Y Gymuned Adroddwyd fod y Rheolwr wedi anfon rhestr o’r
gwaith sydd ei angen ar lonydd yn y gymuned i’r Adran Briffyrdd Cyngor
Gwynedd gan ofyn am Raglen Waith y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Penderfynwyd gwahodd Cynghorwyr Eric Jones a Dilwyn Lloyd i’r cyfarfod
nesaf o’r Cyngor hwn ar 18 Ionawr 2021 i drafod y sefyllfa
Ceisiadau Cynllunio Dim gwrthwynebiad i’r ceisiadau canlynol: Tyddyn
Perthi, Carmel LL54 7DP: Cais ar gyfer dymchwel sied amaethyddol
bresennol a chodi estyniad ar gefn yr eiddo; Tan y Foel Fawr, Y Fron ,LL54
7LB: Newid defnydd sied yn fodurdy, adeiladu 4 twlc mochyn, gwaith
tirlunio i gae i greu gardd a lleoli 2 gist ddur at bwrpas storio o fewn cwrtil
preswyl; Tŷ Newydd, Bethesda Bach LL54: Estyniad deulawr; Plas Llywelyn, Y
Fron LL54 7BG: Cais ar gyfer codi stabl; Plas Llywelyn, Y Fron LL54 7BG: Cais
ar gyfer codi estyniad unllawr ar flaen yr eiddo; 3 Beddgwenan, Llandwrog
LL54 5LL: Estyniad deulawr; Man Hyfryd, Groeslon, LL54 5SF: Cais ar gyfer
dymchwel sied amaethyddol bresennol a chodi estyniad ar gefn yr eiddo;
Bryn Meurig, Carmel, LL54 7DS: Cais ar gyfer gosod balconi llawr cyntaf ar
gefn yr eiddo ynghyd a darparu drysau dwbl i gael mynediad iddo a gorffen
y talcen gyda chladin ar y rhan uchaf a redir ar y rhan isaf.
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NI a NHW efopanad
Siw Jones

Mae papurau newydd Lloegr yn honni
fod pawb wedi mynd yn gymdogol a
chlên yn ystod cyfnod yr aflwydd ‘ma.
Welais i fawr o hynny. Prin fydda i’n
gweld neb. Pan fydda i’n gweld
rhywun does dim dichon eu nabod
hefo’r mygydau dros eu wyneb. A
does dim dichon deall be mae nhw’n
ei ddweud.
Dwi’n trio codi allan am wynt bach
bob dydd. Echdoe pwy welais i ond Sybil - Mrs Evans Tŷ Hir. Yr un
cwestiwn fydda i’n ei ofyn iddi bob tro, ‘Sut mae’ch cefn chi?’
‘Yn well o lawar wedi i mi gael Robat’, atebodd.
Mae hi’n un dda am fachiad. Gyda mae hi wedi cael gwarad o un
mae’n siŵr o gael un arall.
‘Robat?’ meddwn. ‘Un o le ydi Robat?’
Dyma hi’n dechra chwerthin. ‘Dim Robat! Robot! Robot yr hwfyr!
Roedd yr hwfyr Dyson yn andwyo nghefn i. Felly mi brynais i Robot.
Dwi wrth fy modd hefo fo. O’n i wedi meddwl cael ci fel mod i’n
mynd allan fwy, ac yn sylwi llai ar y llwch. Ond, mae yna waith llnau
ar ôl cŵn yn toes. Dwi wedi gwirioni hefo’r Robot!’
‘Sut mae o’n gweithio?’ holais.
‘Dowch hefo mi i’r ffenast ffrynt. Af inna i’r tŷ a chychwyn Cen. Cen
ydw i’n i alw fo, ar ôl fy nghariad cynta! Sbïwch chitha trwy’r ffenast i
chi gael gweld un cystal ydi o.’
Dyna wnes i. A rhyfeddu. Roedd y teclyn bach crwn yma yn
nadreddu’i ffordd rownd a rownd rŵm ffrynt Sybil, gan ymsugno
pob dafn o lwch a phob blewyn ddaeth o gefn yr hen gath ddu sydd
yn ei meddiant. Mi gwelais nhw â’m llygaid fy hun yng nghrombil y
Robot. Ond, y peth nesa dyma Cen yn dechra diffygio, a gola mawr
yn fflachio o’i ben. Agorodd Sybil y ffenast, a deud, ‘Peidiwch â
chynhyrfu. Wedi blino mae Cen bach. Mi geith fynd i’w focs yn y
gornel yn fama welwch, a’i tshiarjo ar gyfer y rownd nesa! Unwaith
mae o wedi nabod eich stafell chi does dim modd ei stopio. Mae o’n
llnau’r llofftydd hefyd,, dim ond i mi ei gario fo i fyny’r grisia. Y peth
bach!’
Mi daerech fod Sybil yn sôn am berson byw, neu blentyn a’i nain yn
dotio ato. Mae’r aflwydd yma yn gwneud pobol dipyn bach yn
dw-lal. Faswn i’n synnu dim na fasa Sybil yn mynd ati i wau côt
gynnes i Cen…

“RYDYM ANGEN MWY O
FYTHYNOD HUNANARLWYO”

Ellen Pierce Jones • Gwern • Saron • 01286 831337

Pys a Pesto
• 1¾ peint o stoc llysiau neu gyw iar
• 500g pys wedi’y rhewi
• 5 taten ganolig wedi’u deisio
• 4 llwy fwrdd pesto parod neu ﬀres
• halen a phupur
Rhowch y stoc, pys, tatws a halen a phupur mewn sosban fawr.
Codwch i ferw a berwi am 15 munud nes mae’r tatws wedi
coginio.
Tynnwch oddiar y gwres ac ychwanegwch y pesto.
Blendiwch y cyfan nes yn llyfn.
Bwytewch gyda unrhyw fath o fara.
Gallwch addurno gyda caws Parmesan wedi’i gratio os
dymunwch.
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‘Hand Me Down’
Mae ‘hand me downs’ yn digwydd fel arfer rhwng plant sy’n tyfu yn y
teulu neu rhwng ffrindiau. Mae dipyn gwahanol yn tŷ ni - does yna
ddim plant rŵan - dim ond Scwic.
Roeddwn wedi meddwl ers tro fod fy ‘dressing gown’ wen i yn fwy
llwyd na gwyn yn enwedig y llewys, bai print y Daily Post, a tydi hi
ddim tamaid gwell wedi ei golchi ar ôl ei mwydo dros nos yn y
powdwr pinc gwyrthiol yna, sy’n gwneud i bob staen ddiflannu! Beth
oedd ar fy mhen i yn prynu un wen?
Yn Tesco Bangor un diwrnod - cyn y clo yma - mi welais un ddu ffwr
(smal) - wel cynnes ac yn gallu gwrthsefyll y Daily Post.
Ar ôl dŵad adra mi feddyliais pam goblyn y prynais un ddu a Scwic
yn goch a gwyn. Ond fel y ffeindiais doedd blew Scwic ddim yn glynu
ynddi - wel lwcus te.
Mae Scwic wedi gwirioni efo’r ffwr. Mi ddaw i eistedd ar y Daily Post,
rhoi ei bawennau am fy mraich a stwffio ei drwyn i’r ffwr a chanu
grwndi dros y stafell. Dwi’n siŵr ei fod ym meddwl mai ei fam ydi hi.
Pan fyddai i yn ei gadael ar y gadair yn y stafell molchi mae o yn
tyrchu tu mewn iddi ac yn canu grwndi a mynd i gysgu. Mi gadewais
o yno un diwrnod ac mi gysgodd ynddi drwy’r dydd!
Mi ydw i’n cael trwbwl efo Scwic yn y nos. Mi ddaw i mewn ganol nos
a’i draed yn oer a gwlyb a tydi ei wely o ddim digon da, mae’n dod ar
fy ngwely i. Dim dyna’r broblem, ond mae o rywsut yn ffeindio ei
ffordd i ganol y gwely ac yn ymestyn ar ei draws, nes bydd fy nhraed i
bron a disgyn allan. Tydi o ddim yn hapus chwaith pan fydda i yn troi
a throsi. Roedd yn amlwg fod yn rhaid gwneud rhywbeth am hyn.
Mi gefais ’brainwave’.
Mi rois y ’dressing gown’ ddu ar gadair a rhoi’r gadair wrth ochor y
gwely. Mi aeth Scwic i fusnesu’n syth a mynd ar y gadair. Rŵan, bob

nos mae o yn mynd yn syth i’r gadair, ac mi ydw i yn cael digon o le i
nhraed. Mae o wrth ei fodd efo’i wely newydd ac yn dal i gysgu yno
bob nos. Wnaeth hi ddim costio dim ond cymaint â fuasai gwely
newydd iddo fo.
Felly ‘hand me downs’ i Scwic syn digwydd yn tŷ ni, dim ond
gobeithio y gwneith o bara.
A fi? Mi ydw i’n ôl yn yr hen un wen/lwyd flêr. Mae’n amser trip eto i
Tesco Bangor yn tydi, pan wnân nhw agor y clo yma a’n gadael ni
allan.
Awen

Sefydlwyd y wefan gyda chymorth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, ac mae ei pharhad yn ddibynnol ar nawdd blynyddol. Eleni rydym yn
ddiolchgar i Gronfa Elw Park-Jones a Chynghorau Cymuned Bontnewydd, Llanaelhaearn, Llanllyfni a Llanwnda am ein noddi. Fe’i gweinyddir gan
Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai, elusen gofrestredig. Rydym yn defnyddio’r fersiwn Gymraeg o feddalwedd MediaWiki, sef y feddalwedd a ddefnyddir gan
Wicipedia.
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O’r traddodiadol i Tiktok:
Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021
‘Cymerwch eich sedd ar y soffa, tawelwch eich ffôn, a rhowch bob chwarae
teg i’r cystadleuydd nesa’ – mae Eisteddfod T yn ei ôl!’
Yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr lip-sync neu’n hoff o
ddynwared enwogion? O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal
gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn
olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn ‘fwy arbrofol, blaengar a chyffrous
nac erioed o’r blaen!’
Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T y llynedd.
Ond eleni, mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol fyth
drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd er mwyn cynnig
profiadau unigryw i holl blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u
teuluoedd. O wrando ar gigs o’r gegin, dysgu sut i goginio bwyd stryd a
gwylio perfformiadau gwreiddiol gan rai o berfformwyr ifanc mwyaf
blaenllaw’r sîn – bydd rhywbeth i bawb yn Eisteddfod T.
Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar sut i gystadlu bellach ar
gael yma, a chofrestru i gystadlu yn agor ar Fawrth y 1af. Bydd disgwyl i
gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos o berfformiadau a lluniau
o’u gweithiau creadigol o flaen llaw, cyn i’r rowndiau terfynol gael eu
darlledu mewn cyfres o raglenni arbennig ar S4C a BBC Radio Cymru dros
bum niwrnod, rhwng dydd Llun, 31 Mai a Gwener, 4 Mehefin 2021.
Wrth groesawu’r cyhoeddiad, meddai Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd
Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg: ‘Yn amlwg mae’n siom na all Eisteddfod yr
Urdd ddigwydd fel arfer unwaith eto eleni. Ond mae’n rhaid llongyfarch yr
Urdd ar fod yn arloesol a threfnu Eisteddfod T arall yn lle’r ŵyl arferol –
mae’r mudiad yn sicrhau fod ein plant a phobl ifanc yn parhau i ddathlu ein
hiaith a’n diwylliant byw, a hynny er gwaethaf cyfyngiadau Covid-19.
‘Bu i Eisteddfod T lwyddo i ddenu nifer o gystadleuwyr newydd llynedd, ac
edrychwn ymlaen at weld rhai o’r cystadlaethau newydd a hwyliog hyn yn
cael eu hymgorffori o fewn yr Eisteddfod draddodiadol yn y dyfodol.’
‘Mi ydan ni’n benderfynol o gynnal Eisteddfod T fwy arbrofol, arloesol a

chyffrous nac erioed o’r blaen,’ meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Siân
Eirian. ‘Dyma gyfle i feithrin ac arddangos talent o bob math, o gantorion a
llenorion i sêr TikTok y dyfodol.
‘Yn ogystal â’r cystadlaethau mwy traddodiadol fel llefaru neu’r alaw werin,
mae modd i unigolion, grwpiau mewn ‘swigod’ a theuluoedd gymryd rhan
mewn cystadlaethau mwy anffurfiol. Mae yna hyd yn oed cystadlaethau i
athrawon ac aelodau hŷn o’r Urdd!
‘Rydan ni’n gobeithio bydd yr arlwy amrywiol yn plesio ein Heisteddfodwyr
arferol, ond yn denu llawer o’r newydd, hefyd. Hoffwn ddiolch i
Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i Eisteddfod T, i’n partneriaid
darlledu - S4C a BBC Radio Cymru - am eu parodrwydd i ddarlledu’r ŵyl
unwaith eto eleni, ac i gwmni teledu AVANTI am eu creadigrwydd.’
Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C: ‘Does dim
amheuaeth fod Eisteddfod T wedi codi calonnau a dod â hwyl i gannoedd
o deuluoedd yn ystod cyfnod anodd a thywyll y llynedd. Mae S4C yn falch
iawn o gydweithio gydag Urdd Gobaith Cymru eto, gan ddarlledu mwy o
oriau eleni yn llinol ac ar draws ein platfformau digidol drwy gydol yr
wythnos. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at arddangos talentau plant a
phobl ifanc Cymru yn ogystal â mamau a thadau, a neiniau a theidiau!
Mae’n bleser bod yn rhan o gyffro Eisteddfod T eto eleni gan ddarlledu holl
fwrlwm yr ŵyl yn fyw o gartrefi teuluoedd ledled Cymru.’
Dywed Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw:
‘Mae hi mor bwysig fod ein plant a’n pobl ifanc yn parhau i gael llwyfan
cenedlaethol er mwyn dangos eu doniau a’u sgiliau ac rydym yn falch iawn
o bartneru unwaith eto gyda’r Urdd ac agor y tonfeddi a’n gwasanaethau i
gystadleuwyr Eisteddfod T. Edrychwn ymlaen at wledd o leisiau dros
wyliau’r Sulgwyn ar Radio Cymru a Radio Cymru 2 fydd yn sicr o ddod â
gwefr a mwynhad i’n gwrandawyr. Mae BBC Cymru Fyw hefyd yn falch i fod
yn gynnig cartref ar gyfer nifer o’r cystadlaethau a gwybodaeth am yr ŵyl.’

Y Parchedig Jeffrey Lloyd Jones
Bu farw’r Parch Jeffrey Lloyd Jones yn sydyn yn ei gartref ar 8 Rhagfyr
2020, yn 54 oed. Roedd Lloyd wedi bod wrth galon bywyd yn esgobaeth
Bangor, gan wasanaethu ei eglwysi a'i gymunedau gyda gofal ac
ymrwymiad trawiadol, a'r Eglwys gyda ffyddlondeb a hiwmor. Roedd yn
offeiriad talentog, gydag angerdd am iaith, hanes a diwylliant Cymru.
Bydd colled fawr ar ei ôl.
Roedd Lloyd wedi gweinidogaethu mewn sawl esgobaeth yng Nghymru.
Dechreuodd ei daith yn Llanbedr Pont Steffan gyda Silian, ac yna
Caerfyrddin; i Landaf, yn Llaniltud Fawr, ac fel Deon Ardal Arfon; ac yna
symud i Fangor yn 2008, gyda'i blwyf yn Llanddeiniolen gyda
Llanfair-is-gaer a Phenisarwaun, cyn iddo ymgymryd â'i swydd olaf yn
Uwch Gwyrfai, lle bu hefyd yn Ddeon Ardal Bangor.
Ni fyddwn yn anghofio gofal Lloyd am eraill, ei adrodd straeon, a'i
chwerthin. Roedd ganddo lais siarad a darllen rhyfeddol a thalent i ddod
ag ystyr a chyseiniant straeon y Beibl allan yn y ffordd y dywedwyd hwy.
Roedd Lloyd yn athro, yn ddarlithydd, ac yn awdur, yn ogystal ag aelod
teulu, offeiriad a ffrind poblogaidd. Roedd ganddo gariad mawr at hanes
ac at straeon hynafol ein ffydd, nid i ganolbwyntio ar y gorffennol, ond i
helpu eraill i ddeall a dehongli'r presennol a dyfodol Duw.
Anogwyd disgyblion Ysgol Llandwrog, lle'r oedd Lloyd yn ymweld yn aml,
i ysgrifennu ychydig eiriau er cof am ‘Mr Jones y Ficer’; un o’r sylwadau
mwyaf cofiadwy oedd ‘Gwnaeth Mr Jones inni chwerthin bob dydd
Mawrth yn yr Eglwys.’ Roedd hiwmor Lloyd yn bygwth ei gael i drafferth
ar brydiau. Fel ordinand, pan ofynnwyd iddo gan Brifathro Wycliffe Hall ar

Teyrnged gan Archddiacon Bangor a
ymddangosodd yn y Church Times.

y pryd, Alister McGrath, pam ei fod wedi gwneud cais i hyfforddi ar gyfer
yr offeiriadaeth yn Rhydychen, atebodd Lloyd mai oherwydd ei fod yn ei
ystyried fel ei genhadaeth i ddod â Christnogaeth i Loegr.
Yn yr amseroedd Covid hyn, roedd Lloyd yn angerddol am gadw pobl yn
ddiogel a gweithiodd i gadw eglwysi ar agor lle bo hynny'n bosibl.
Roedd yn ddiwyd ynglŷn ag ymdrechu i wneud addoliad yn hygyrch i
bawb, a gweithiodd yn galed ar-lein ac yn bersonol i gadw gweddi yn
fyw ac i helpu pobl i deimlo'n hyderus am addoli yn yr amser hwn o
bandemig.
Siaradodd gwraig Lloyd, Casi, sydd hefyd yn weinidog ordeiniedig, yn
deimladwy amdano yn ei angladd, ac atgoffodd ei ffrindiau i siarad bob
amser am ffydd Lloyd wrth ddweud am ei farwolaeth, oherwydd ni
fyddai Lloyd erioed wedi bod eisiau i unrhyw un deimlo'n ddigalon.
Siaradodd ei fab iau, Tomos, hefyd am ei dad fel un a gymerodd o ddifrif
alwad Crist i gyhoeddi’r efengyl ym mhopeth a wnaeth, a chymaint yr
oedd ei dad wedi ei garu ef a Dafydd. Rhannodd brawd Lloyd, Howard,
lawer o atgofion hapus hefyd.
Rwy'n credu y byddai Lloyd eisiau inni gofio ei stori fel un sy'n tynnu sylw
at stori fwy Crist. Wrth inni gofio Lloyd yn esgobaeth Bangor, rydym yn
gweddïo am ffydd a dewrder y gallem barhau i fyw gyda gobaith, gan
feithrin yr un fflam cariad ag a ddisgleiriodd mor llachar yn ei fywyd yn
ein plith. Rydym ni’n ymddiried ynddo i ofal Duw, ac rydym ni’n gofyn i
Dduw ein bendithio wrth i ni, fel ef, geisio byw gyda ffydd a llawenydd
atgyfodiad dwfn.
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newyddion pentref
R H O S T R Y F A N Marika Fusser • 3 Tai Minffordd • 830913
Ar ôl misoedd o fod ar gau, mae’r lon drwy ganol y pentref bellach wedi
ail agor. Er ei fod wedi bod yn anghyfleus i nifer ‘dwi’n siŵr bod pawb yn
cytuno ei bod yn hanfodol fod y gwaith yn cael ei wneud i atal llifogydd
fel y gwelwyd yn 2012.
Llongyfarchiadau mawr i Now, Lewis ac Enid am godi £200.20 i elusen
Awyr Las drwy werthu Siocled Stepan Drws o amgylch y pentref, a thu
hwnt. Da iawn chi.
Evie Davies. Roedd Sonia, Tex, Tudor a Nia a’r teulu yn hynod o
ddiolchgar i deulu, ffrindiau o bell ac agos a chymdogion Rhostryfan am
bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn dilyn eu
profedigaeth o golli tad, taid a hen daid arbennig iawn ar yr 20fed o
Ragfyr 2020. Roedd yn gysur mawr iddynt weld cymaint wedi dod i
ffarwelio ag o ym Mro Wyled. Roeddynt hefyd yn ddiolchgar i Iolo a’r tîm
yn Roberts & Owen ac i’r Parch Ioan Llywelyn am ei wasanaeth. Bydd yr
arian a dderbyniwyd er cof amdano yn mynd i Ward Glaslyn, Ysbyty
Gwynedd.
Bu farw Hugh Williams, Awelfryn gynt, (Yncl Hugh i sawl cenhedlaeth yn
y pentref) ar Ionawr 17. Bu’n weithgar iawn ymhob agwedd o fywyd y
pentref ar hyd y blynyddoedd, ac yn enwedig yn Horeb, lle bu’n flaenor
am dros 60 mlynedd. Cydymdeimlwn â Karen, Rhys, Arwel, Elsbeth a’r
teulu i gyd yn eu colled.
Hugh Williams, Awelfryn, Rhos Isaf: Teyrnged
Hugh Cae Garw, Hugh Penisa’r Rhos neu Hugh NFU. Felly y cyfeirid at
Hugh Williams a hynny bob amser gydag anwyldeb. Dyn ei filltir sgwâr
ydoedd, wedi ei eni a’i fagu yn ardal Rhostryfan, yn fab i Thomas ac
Elizabeth Williams ac yn frawd i Tomi, Neli Grace, ac Eric.
Gadawodd yr ysgol i weithio ym Manc y Midland ym Mhenygroes, ac yno
y cyfarfu â Beryl. Stori fawr ganddo oedd iddo’i ‘sbotio’ hi o bell ac o’i ‘dal’
ei fod wedi cael dipyn o ‘gatch’! Wedi canlyn am ddwy flynedd, priododd

Y GROESLON

y ddau ac ymgartrefu yn Garth Gro cyn symud i Cae Garw ac yna i Awelfryn.
Ganed iddynt ddau o blant, Richard a Karen, ond loes fawr iddynt fu colli
Richard ac yntau yn ei arddegau. Buont yn fawr eu gofal ohono. Cafodd
Hugh a Beryl fwynhau 68 o flynyddoedd priodasol a bu colli Beryl dair
blynedd yn ôl yn ergyd drom iddo.
Wedi gadael y banc bu’n gweithio i’r NFU a’r swydd honno’n dod ag ef i
gyswllt â ffermwyr y cylch, ac roedd wrth ei fodd. Onid oedd y cymwysterau i
gyd ganddo? Roedd yn ffarmwr wrth reddf, yn ‘ddyn pobl’ ac yn sgwrsiwr
difyr. Bu’n hynod boblogaidd yn ei swydd gan ddangos cadernid a thegwch
yn ei ymwneud â’i gwsmeriaid. Roedd yn gyfan gwbl ddibynadwy ac yn
berffeithydd ym mhob peth.
Ac yntau’n ŵr ifanc yn ei dridegau cafodd ei godi’n flaenor yn Horeb,
Rhostryfan, ac roedd hynny’n dipyn o anrhydedd yn y cyfnod hwnnw. Bu’n
eithriadol o weithgar ym mhob rhan o fywyd yr eglwys, ac yn arbennig yn yr
ysgol Sul. Doedd o’n ifanc ei hun ar y pryd ac yn gallu uniaethu â phobl ifanc
ei gyfnod. Bu’n flaenor am dros drigain mlynedd a’r Achos yn Horeb yn agos
iawn at ei galon. Llawenydd iddo fu deall fod tri aelod ifanc wedi eu
hordeinio’n flaenoriaid yn Horeb yn ddiweddar.
Cofiwn yn annwyl amdano fel ffrind cywir a chymwynaswr parod. Diolchwn
am ei anwyldeb a’i addfwynder, ac am ei sirioldeb a’i ddireidi. Roedd yn ŵr
bonheddig o’i gorun i’w sawdl.
Treuliodd Hugh Williams y ddwy flynedd ddiwethaf yng Nghartref Plas
Gwilym, Penygroes, a dymuna Karen a’r teulu ddiolch i staff y Cartref am y
gofal arbennig a dderbyniodd ganddynt.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Karen, Arwel, Rhys a’r teulu oll yn eu
profedigaeth o golli tad, taid, hen daid ac ewyrth oedd yn meddwl y byd
ohonynt oll.
Gwenda Richards

elliwhafpritchard@yahoo.com

Llongyfarchiadau i Ffion Bearman, Cae Sarn, ar gymhwyso fel twrna
gyda chwmni Parry, Davies, Clwyd-Jones & Lloyd.
Anfonwn ein cydymdeimlad at Mari, 12, Cae Sarn, ar golli ei mam,
Glenys Hughes a Sera wedi colli ei nain.
Cydymdeimlwn â Mrs Morfudd Bartlett, 5 Y Garreg ar golli ei merch Eirlys,

PENYGROES

e-bost: post@marikafusser.com

o Glynnog a Rhian, Clwydfan, Rhes Dyffryn ar golli ei chwaer.
Ar ôl diwedd 2020 trist iawn i Shirley, Bryn Gorwel, daeth 2021 â
phrofedigaeth arall i’w rhan. Cydymdeimlwn â hi ar golli ei chwaer,
Glenys, yn y de.

e-bostiwch eich newyddion at papurbro.lleu@googlemail.com neu danfonwch hwy i'r blwch yn Nhai Eryri

Dathlu! Penblwydd hapus iawn i Cian Dafydd, Tŷ Beuron, Ffordd
Llanllyfni ar ei benblwydd yn 18 oed.
Penblwydd hapus hefyd i Bethan Eilir Williams, Stryd y Wyddfa, oedd yn
dathu ei 40 oed.
Deli’r Banc Trist oedd gweld ar y cyfryngau cymdeithasol fod Iwan yn
rhoi’r gorau i redeg y Deli. Yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf fe
gynigiodd wasanaeth gwerthfawr i’r pentrefwyr a’r gymuned ehangach.
Dymunwn y gorau iddo am y dyfodol a diolch i ti Iwan.
Profedigaethau Ar Ionawr 17 bu farw Ellen Roberts (Nel), Bod Gwilym yn
94 oed yng nghartref Willow Hall, Caernarfon. Gwelir ei cholli yn fawr gan
Alison a’r teulu ac aelodau eraill ei theulu yn ogystal a’i ffrindiau. Fe’i
rhoddwyd i orffwys ym Mynwent Macpelah.
Yn dawel yn ei chartref Bryn Ffynnon, Ffordd Clynnog, bu fawr Brenda
Baum Jones yn 73 mlwydd oed. Mam annwyl a gofalus i Alan a Lowri, Ian
a Linda, a nain falch a charedig Deian ac Erin, Sion, Donna, Cian ac Eila,
chwaer annwyl Carys a’i gŵr John, modryb hwyliog Aled, Gareth ac Awen
a ffrind ffyddlon i lawer. Roedd Brenda yn aelod o gôr Lleisiau Mignedd a
bydd colled fawr ar ei hôl gan ei chyd aelodau. Cynhaliwyd ei hangladd
ym Mynwent Macpelah ar Chwefror 13.
Cofio Nel - Ellen Roberts 1926-2021
Ganwyd Nel ar 3 Ebrill 1926 yn Tal Eithin Uchaf, Llanllyfni - yn ail ferch i
William Daniel & Ellen Roberts a chwaer fach i Mary. Ganwyd ei brawd

Hughie ymhen dwy flynedd wedyn - tristwch mawr i Mary a Nel oedd colli
Hughie yn 1975 ag yntau ddim ond yn 47 oed. Ar ddiwedd y 1930au
symudodd y teulu i Bod Gwilym ac yno y bu Nel fyw hyd fisoedd olaf ei
bywyd pan fu’n rhaid iddi fynd i’r ysbyty yn dilyn codwm ac yna i ofal
cartref Willow Hall, Caernarfon.
Yn ferch ifanc fe’i tarwyd yn wael gyda’r ‘meningitis’ a achosodd iddi golli
talp o’i hysgol ac er ei bod yn blentyn disglair, i’r ysgol ‘central’ yr aeth yn
hytrach na’r Ysgol Ramadeg.
Ar ôl gadael yr ysgol gweithiodd mewn sawl swydd fel ysgrifenyddes cyn
ymuno ag Adran ‘Clerks’ Cyngor Sir Caernarfon cyn symud ymlaen i adran
y Gwasanaethau Cymdeithasol lle arhosodd hyd nes iddi ymddeol wedi
gweithio ei ffordd i fyny i swydd uchel o fewn yr adran.
Roedd hi’n dipyn o grwydryn ac wedi cael llawer o bleser wrth drafeilio’r
byd ar wyliau gyda’i chyfeillion - wedi ymweld â gwledydd pell fel
Awstralia, Patagonia, Canada, llawer o wledydd Ewrop ac yn nes i adref.
Roedd hi hefyd yn hoff o grwydro hefo’i char a bu’r car yn gysur mawr
iddi am flynyddoedd maith. Roedd hyn yn caniatáu iddi ymweld yn gyson
a’i chwaer Mary yn Cleveleys, a’i efeilliaid - Malcolm ac Alison- yr oedd yn
meddwl y byd ohonynt. Yn ystod y 60au/70au roedd ganddi ‘Fini’ coch byddai’n dreifio i Cleveleys, pigo Mary a’r plant i fyny a dod a nhw adref i
Benygroes dros wyliau’r haf. Dyma lle y byddent yn treulio’r gwyliau cyn
cael eu danfon yn ôl gan Nel pan fyddai’n amser mynd yn ôl i’r ysgol -
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Mary yn y sedd flaen ac Alison a Malcolm wedi stwffio i’r cefn yn ganol y
bagiau. Mae Alison yn cofio’r hafau hir heulog rheini yn aros hefo’i
modryb yn ‘Bod Gwilym’. Mae’n cofio hefyd am garedigrwydd ei modryb
pan oedd hi’n gwneud ei doethuriaeth ac angen rhywun i deipio’r gwaith
- cafodd Alison ymlacio’n braf am 'chydig wythnosau tra roedd Nel yn
teipio ddydd ar ol dydd ar ei theipiadur bychan - dim cyfrifiadur bryd
hynny! Mae’r gwaith gorffenedig wedi ei rwymo yn dal i eistedd ar y silff
lyfrau.
Yn ddiweddarach bu Nel yn gefn mawr i’w chwaer pan gollodd Mary ei
mab annwyl Malcolm yn ddisymwth a threuliodd gyfnod yn Cleveleys yn
gymorth a chwmni iddi.
Roedd yn gyfaill da i Menna – ac yn y blynyddoedd diwethaf roeddynt yn
cefnogi’r Caban a chinio Age Cymru yn y Neuadd Goffa ar ddydd Gwener
ac yn mwynhau cymdeithasu dros awr ginio. Roedd yn aelod o Ferched y
Wawr ers y cychwyn ac yn mwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau
amrywiol.
Roedd Capel Calfaria Penygroes yn agos iawn i’w chalon – ei thad William
Daniel oedd un o sylfaenwyr y capel- a bu Nel yn aelod ffyddlon yno ar
hyd ei bywyd. Roedd hi’n drysorydd y Genhadaeth hyd y diwedd.

NEBO a NASARETH

Person tawel ddiymhongar oedd Nel byth am dynnu sylw ati ei hun nac am
wneud ffws na ffwdan ond ar yr un pryd roedd ganddi hiwmor, digon o
gryfderau a lot o benderfyniad. Profodd Clive y penderfyniad hwnnw pan
oedd y teledu ddim yn gweithio un gyda’r nos ac roedd yn amser cael teledu
newydd ag Idwen yn cynnig mynd i chwilio am un y diwrnod canlynol ond
‘na’ fe wyddai Nel fod Tesco Bangor ar agor drwy’r nos felly off a Clive a hi
am 10 o’r gloch y nos am Fangor a chysylltu’r teledu newydd yn ei le ar ol
dod adref! Roedd yn dipyn o waith ei chadw yn y tŷ yn ystod y cyfnod clo
‘ma a’i hateb oedd - “wnaeth y Germans ddim fy nghael a neith y virus ma ddim
chwaith!”
Nel oedd yr aelod olaf o’i chenhedlaeth o deulu ffyddlon a chlos Bryn Llys,
Nebo o ochr ei thad -“fi di’r dwytha sdi” fel byddai’n deud. Hi oedd y dwytha
hefyd o’i chenhedlaeth o ochr ei mam ac er y bydd y bwlch ar ei hol yn fawr
mae gan y genhedlaeth nesa’ ar y ddwy ochr atgofion hapus iawn ohoni.
Braint oedd cael ei hadnabod a diolchwn am ei chyfeillgarwch.
Cysgwch yn dawel Anti Nel.
Beryl Fretwell

OPHuws, Bryn Gwyn, Nasareth • 01286 881176

Pwyllgor Ardal: Cyfarfu Pwyllgor Ardal Nebo a Nasareth ar y Zoom nos
Iau 4 Chwefror. Roedd 11 o bobl yn bresennol ar y sgrîn.
Enillydd clwb cant : Rhif 4 - Mark Hennes
Derbyniodd y Pwyllgor grant o £500 gan Gyngor Cymuned Llanllyfni ar
gyfer ein rhaglen difa canglwm 2021. Roedd pawb yn ddiolchgar iawn.
Yn anffodus trwy camddealltwriaeth ni wnaethpwyd y cais blynyddol i
gynnal yr ystafell Gyfarfod Gymunedol. Ymddiheurodd y Cadeirydd.
Clwb Garddio
Yn dilyn y penderfyniad i sefydlu Clwb Garddio cynhaliwyd gyfarfod
cyntaf ar Zoom ar 11 Chwefror a bydd cyfarfodydd bellach yn dilyn am
7:30pm ar ail Nos Iau pob mis ymlaen ar Zoom.
Mae’n ffordd anffurfiol o rannu amgrymiadau am dyfu a chynnal
planhigion a llysiau. Y bwriad yw penderfynu ar y ffordd ymlaen yn y
tymor byr ac yna gweld sut bydd pethau'n datblygu yn y tymor hir. Yn
cyfamser bydd cyfle i rannu gwybodaeth i bobl yr ardal sy’n methu
ymuno yn y cyfarfodydd.
Dim sbwriel!
Cafwyd diweddariad gan y Cynghorydd Sir Craig ap Iago ar y cynnlun
‘Dim Sbwriel’sy'n cael ei ariannu gan grantiau Ewrop. Yr egwyddor yw
annog pobol i beidio derbyn unrhyw fath o daflu sbwriel. Bydd Nebo a
Nasareth yn cymryd rhan mewn rhaglen arbrofol ym Mis Mawrth. Rhagor
o fanylion i ddod.
Mae’r tywydd gwyntog ynghyd a chasgliadau ailgylchu yn dal i achosi
problemau sbwriel. Mae Craig yn cysylltu â’r Cyngor i wneud yn siwr bod
hogia'r biniau yn clirio’n fyny ar eu hôlau.
Yn garedig iawn mae’r Cyngor Sir wedi cytuno i dalu am offer casglu
sbwriel i gadw’r ardal yn taclus a bydd yr offer efo ni cyn bo hir. Fel gyda
chynllun cyfeillion Corona, byddwn yn yn rhannu’r ardal i bobl sydd â
diddordeb i gasglu’r sbwriel, ond yn cadw tu mewn i reolau Covid ar y
pryd. Gwneir asesiad risg hefyd a threfnu’r drwy wêfan y Cyngor i gasglu’r
casgliadau sbwriel.
Grant Cynorthwyol Grŵp Cynefin
Gwanethpwyd cais llwyddiannus i'r gronfa uchod am hadau blodau
gwyllt i bob tŷ yn y ardal gyda phlanhigion a chompost i blychau blodau,
gyda’r bwriad o annog pentrefwyr i werthfawrogi’r blodau, tra'n gwella
bywyd gwyllt yr ardal. Cafwyd swm sylweddol o £500.00
Cŵn rhydd
Yn anffodus, mae dal digwyddiadau o gŵn rhydd ar y ffyrdd, naill ai heb
dennyn neu ddim yn cadw oddi fewn terfynau tai/gerddi pobl. Bu sawl
digwyddiad o gŵn bron a bwrw mewn i geir neu beiciau. Bydd angen roi
hysebiad ar dudalennau Facebook i atgoffa pobl.

e-bost ohuws@toucansurf.com

Llygredd Golau
Er bod golau stryd LED yn arbed egni,mae prosiect Wybren Tywyll Eryri wedi
dangos bod y golau’ma yn gwrthdynnu bywyd gwyllt fel ystlumod a gwyfyn.
Dan ni’n sylwi faint mor llachar mae golau Penygroes gyda nos! Gawn ragor
o wybodaeth ar brosiect Wybren Tywyll a gweld beth sydd i’w wella.
Adolygiad Cynaladwyedd y Cyngor
Rhoddodd y Cyng. Craig ap Iago wybod i’r cyfarfod am yr adolygiad
tri-cham, sef Cymuned/Diwylliant/ Cymdeithas, Amgylchedd a Economi.
Byddai hwn yn cyfle i ddeall beth sydd angen ar bobl yr ardal, a byddwn yn
dechrau casglu syniadau cyn bo hir.
Bysus
Yn ddiweddar mae’r gwasanaeth bysus wedi dirywio, ond deallwn bod gan
Lywodraeth Cymru bwriad i wladoli gwasanaethau bysus Cymru yn
gyfangwbl o dan un cynllun, yn y gobaith o wasanaethu pob pentref.
Mae angen mwy o wybodaeth am a y cynllun gan obeithio bydd hwn yn
gwella'r gwasananethau bws i bawb .
Atgofion
Mae gan O.P. Huws gasgliad o hen luniau tebyg i’r lluniau yn Ystafell
Cymunedol yr Ysgol, ac rydym wrthi’n clywed mwy am eu cefndir, gyda’r
gobaith o’u dangos mewn noson cymdeithasol yn y dyfodol, ac o bosib
argraffu llyfr o’r lluniau a'u hanes rhywdro. Cadwer lygad barcud ar Facebook
Nebo a Nasareth, gwerthfawrogwn eich sylwadau a gwybodaeth.
Cyfarfod Nesaf y Pwyllgor Ardal - Nos Iau 4/3/2021 am 7:30pm eto ar Zoom
Eira mawr.
Dyddiad llun yr eira mawr yn rhifyn Chwefror: 18 Ebrill 2013.

‘Yr wyf i yn datganu taw hon yw fy Ewyllys
olaf a dirymaf unrhyw Ewyllys
ﬂaenorol a wnaed gennyf’’
Ewyllysiau Cymraeg gan
Ruth Ceri Jones LL.B. (Hons)

Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn
yr iaith Gymraeg cysylltwch trwy ebost ar
ruthcjones25@aol.com
(Aelod o Gymdeithas Ysgrifennwyr Ewyllysiau)
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newyddion pentref
L L A N L L Y F N I Heulwen Jones, 4 Glan Aber 01286 880344
Penblwydd Hapus! Roedd Sioned Wyn Perkins, Tan y Gaer yn dathlu ei
phenblwydd yn 40 yn ystod mis Chwefror – pob dymuniad da!
Brysiwch wella Bu Mrs Helen Roberts, Ffordd Rhedyw, am driniaeth yn yr
ysbyty yn ystod y mis – gobeithio fod popeth yn iawn erbyn hyn. Bu Meic
Gerard Roberts, 5 Maes Castell hefyd i mewn yn cael triniaeth – brysia
wella Meic. Bu Arwel Evans, 123 Ffordd Rhedyw hefyd yn yr ysbyty am
gyfnod – falch o glywed ei fod yn gwella erbyn hyn.
Llongyfarchiadau mawr i Ben a Hope ar enedigaeth mab, Edi, ac i’r
neiniau Julie Jones a Mrs Peggy Jones yn Bryn Rhedyw.
Llongyfarchiadau hefyd i Andrew a Lorna, 29 Ffordd Rhedyw ar ddod yn
daid a nain – ganwyd mab bach, Owen, i Bethan a Carwyn James o
Dalysarn. Llongyfarchiadau hefyd i Mr Spooner, Caer Engan, yn hen daid.
Y Neuadd Goffa Unwaith y daw y pandemig yma i ben, mae cynlluniau
ar y gweill am ddosbarthiadau dawnsio i blant: bob nos Iau rhwng 4 a 5
o’r gloch ar gyfer rhai 4-6 oed a rhwng 5 a 6 o’r gloch ar gyfer rhai 7-10
oed. Cysylltwch â Cara ar 07711860969.
Mae nifer o gyfarfodydd zoom wedi eu cynnal yn trafod gwelliannau i’r
Neuadd ac erbyn hyn mae’r ymgynghorydd Caryl Lewis a’r pensaer Elinor
Grey Williams wedi cael mewnbwn aelodau’r pwyllgor o beth fyddai’r
math o gynlluniau a fyddai’n gwella’r cyfleusterau.
Cydymdeimlir yn ddwys â Gwenlli a Geraint Wynne, Y Berllan, a’r plant
yn eu profedigaeth o golli mam a nain annwyl iawn, Mrs Eirlys Jones, Yr
Hen Dŷ, Clynnog.
Cydymdeimlir hefyd efo Meic a Marelen a’u teuluoedd yn eu
profedigaeth o golli cyfnither yn Iwerddon.

• Mrs Hefina Roberts, Gwynfa 01286 881139

Ysgol Llanllyfni

Plant CA2 yn mwynhau’r gwersi dawns gyda Dawns i Bawb a Ballet Cymru.
Trefnwyd sesiwn hwyl o ddawnsio i BOB ymarferwr y cynllun Duets yng
Nghymru gan Ballet Cymru. Mwynhawyd y steiliau dawnsio gwahanol:
dawnsio cyfoes, Capoeira (steil dawnsio corfforol ’martial arts’), Ballet a
sgyrsiau efo plant ar draws Cymru.

Y B O N T N E W Y D D Diddordeb mewn hel newyddion y Bont? Cysylltwch efo un o’r golygyddion.
Profedigaethau Yn dawel yn Ysbyty Eryri ar 3 Ionawr, bu farw Irfon
Roberts yn 80 mlwydd oed o 5 Rhes Pretoria, Caernarfon yn ddiweddar
ond gynt o Ceris, Ffrwd Cae Du. Mab y diweddar William a Dilys
Roberts. Cyfaill ffyddlon a thriw i lawer. Bu’r angladd yn hollol breifat.
Cydymdeimlwn â’r teulu oll yn eu galar.
Yna yn ei chartref Bryn Hyfryd rhwng Cae Athro a Bontnewydd ar
Ionawr 13, bu farw Mirain Llwyd Owen, annwyl wraig i Tim, a merch
ifanc i’r diweddar Brifardd Gerallt Lloyd Owen ac Alwena Owen o
Landwrog. Chwaer annwyl i Bedwyr a Nest a modryb gariadus i Sean a
Jac. Mirain hefyd yn gyfaill ffyddlon a thriw i lawer. Bu ei hangladd ar

Ionawr 22 ym mynwent Llandwrog. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r
teulu yn eu galar.
Yn dawel yn ei gwsg bu farw Eurig Wyn Hughes (Eric) yng nghartref
Marbryn, Caernarfon yn 84 mlwydd oed ar Ionawr 16. Gŵr y diweddar
Elizabeth Hughes (Betty), 9 Beuno Teras. Tad cariadus i Richard Wyn
Hughes a thaid annwyl Leanne a Ben ac yn ddiweddar yn hen daid i
Isabella Teresa Ann Hughes. Gwelir ei golli yn arw gan deulu a ffrindiau.
Bu’r angladd yn Amlosgfa Bangor ar 28 Ionawr. Cydymdeimlwn yn
ddwys iawn â’r teulu yn eu galar.
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L L A N D W R O G Alwena Owen, Tir Iarll, Llandwrog, alwena.owen@gmail.com
Cyfeillion Ysgol Llandwrog

(Friends&Family) - www.paypal.me/ysgolllandwrog, neu drwy fynd ag
arian parod i un o famau’r ysgol:
Nia Elain, 8 Maes y Llan
Caryl Lewis, 10 Beddgwenan
Angharad Gwyn, 8 Beddgwenan
Nia Vaughan, 6 Ty’n Llan
Chloe Ellis, Dinas Dinlle

C LY N N O G F A W R

Ty’n Llan
Sefydlwyd y fenter Cymunedol i achub
ac ail-agor tafarn ein pentref, gyda’r
nod o gasglu cronfa £350,000 i wneud
hynny. A dyna newyddion da o
lawenydd mawr, ar gyrraedd y targed (a
mwy!), mewn ychydig dros 3 diwrnod!
Mae pawb wedi bod yn rhyfeddol o
mor gefnogol. Byddwn yn eich
diweddaru ar ddatblygiadau pellach!

Mei Mac 01286 660017 • aros@bryneisteddfod.cymru

Cydymdeimlir yn ddwys iawn efo David Jones, Yr Hen Dŷ, a’r teulu oll, yn eu profedigaeth o golli ei briod, Eirlys ar 6 Chwefror.

RHOSGADFAN

Ann Thompson,16 Gwelfor • 830226

Cydymdeimlwn â Mrs Ellen Jones, Dreflan a’r mab Clive a’i deulu yn eu profedigaeth o golli Wil mor sydyn, gŵr, tad a thaid arbennig.
Gwelir ei golli yn cerdded y ci bach o gwmpas yr ardal.
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Colofn Hanes
Robert Wyn

Llun difyr iawn yw’r uchod o Llifon Teras, Bontnewydd, a
dynnwyd yng nghanol y dauddegau. Mae’n dangos y
rhes dai gyda’r ffenestri a orchuddiwyd gan garreg y tŷ
oherwydd y dreth amhoblogaidd ar oleuni yn ystod yr
ail ganrif ar bymtheg (1696). Cofiaf yn iawn y gorchudd
llen a roddwyd dros yr arwynebedd er mwyn creu
argraff o ffenestr ffals, ac a oedd yn gosod y teras yn
enghraifft o arferion y roes a fu.
Mwy diddorol byth yw’r unigolion a welir o amgylch y
tai, ac er nad oeddwn wedi gweld y llun hwn o’r blaen,
roeddwn wedi clywed llawer am yr achlysur arbennig
hwn gan fod sawl stori tu ôl i’r digwyddiad. Yn ôl fy
mam, daeth ffotograffydd i’r pentref a oedd eisiau rhoi
ambell i weithgarwch ar gof a chadw, ac felly, aeth at i
wahodd unigolion i bortreadu rhan o’r digwyddiad.
Byrfyfyr iawn oedd y darpariaethau, a galwyd ar fy nhaid,
William Williams, i ymddangos, ac yntau yn llythrenol
yng nghanol ei orchwyl yn y beudy, lle lleolir y Benfras
Aur heddiw. Roedd taid yn cadw’r Butchers Arms, sef y
dafarn a wynebau’r teras, ac ar yr un pryd yn ffermio’r caeau lle saif Dol
Beuno heddiw. Yn gyfamserol, ymddangosodd tri o’i blant, sef Tom, Bob ac
Anne (fy mam), a hithau ond yn ddwyflwydd oed. Pan ddychwelodd taid ar
ôl cwblhau’r sesiwn ffotograffiaeth, cyfarfu ef a fy nain a oedd yn fin fel
cacwn ei fod wedi ymddangos ar lun cyffelyb yn ei het a chôt beudy.
Oherwydd hynny, nis gwelwyd arlliw o’r llun ar aelwyd y Butchers.
Cofiaf taid yn sôn mai ei gyfaill, Thomas Roberts, y Newborough Arms oedd
y gŵr arall yn y llun, ac roedd y ddau yn gweithio’n agos efo’i gilydd yn
cario gwartheg i’r mart ac yn cadw moch yn y ddwy dafarn. Ffermio tîr y
Newborough oedd gwaith Thomas Roberts bryd hynny ac yn fuan ar ôl
priodi, daeth i fyw i Rhif 3 Llifon Teras (Morannedd), cyn dychwelyd i’r
Newborough yn dilyn marwolaeth ei dad yn y pedwardegau.
Yna gwelwn yr heddwas, Hugh Ellis, a oedd yn byw ar y pryd dros y ffordd
fawr yn Llanfair Teras. Roedd Llanfair House, lle bu siop a phost y pentref
o’r pumdegau hwyr tan yr wythdegau, yn ddau dŷ ar un adeg, ac yn
cynnwys gorsaf yr heddlu. Mae stori ddiddorol ynghlwm â chartref y
plismon, a oedd yn arfer gweithio o bryd i’w gilydd drwy’r nos ac wedyn yn
cysgu’r dydd ar ôl cadw threfn. Dyna un rheswm pam y cwynodd un
heddwas wrth yr ysgolfeistr yn yr ysgol drws nesaf, gan ddatgan bod cloch

yr ysgol a oedd wedi ei lleoli yn uchel, bron ar do’r ysgol, a reit drws nesaf
i’r orsaf, yn tarfu ar ei gwsg, ac yntau wedi blino yn dilyn ‘shift’ reit galed.
Yn dilyn hynny, rhoddwyd taw ar y gloch, a phenderfynwyd nad oedd hi
ond i’w chanu o hyn ymlaen ar achlysuron arbennig, megis croesawu’r
flwyddyn newydd. Tybed ble mae’r gloch honno erbyn heddiw?
Yn ddifyr iawn, ymhen blynyddoedd, yn dilyn ei ymddeoliad,
ymgartrefodd P C Hugh Ellis yn Rhif 3, Llifon Teras a bu ef a’i wraig yn byw
yno am flynyddoedd maith. Mae’n ddifyr iawn edrych ar Llifon House,
nesaf at y Newborough, lle gwelir Mrs Anne Evans yn sefyll yn y drws. Yn
ystod y dauddegau roedd yn siop a phost y pentref, a gwelir y nwyddau yn
y ffenestr. Bu Morannedd (Rhif 2) a Llifon House yn un lleoliad ar un adeg
gyda siop ddilledydd y drws nesaf i’r post.
Rwyn hynod ddiolchgar i Mrs Jean Thomas am rannu’r llun arbennig hwn,
a dywed hithau mai ei nain, Mrs Mary W Gibson, yw’r wraig sy’n eisteddd
wrth ddrws Llifon House. Ychydig feddyliai hi ar y pryd y byddai ei merch,
Hannah May Davies, yn ymgartrefu yn Rhif 2, sef Morannedd.
Mae’n hawdd iawn dyddio’r llun hwn, gan mai dwyflwydd oed oedd mam,
sef yr eneth fach a welir ym mreichiau’r heddwas. Fe aned mam yn 1923,
felly, gallwn ddyfalu mai yn 1925 y tynnwyd y llun.

Hwb Iechyd a Lles Dyffryn Nantlle
Mae prosiect Iechyd a Lles Dyffryn Nantlle yn symud i’r cam
nesaf ac mae cyfle i chi roi adborth ar y cynlluniau cychwynnol.
Mae gwaith dymchwel yr hen adeiladau wedi ei gwblhau, ac
mae partneriaid y prosiect yn brysur yn cynllunio gwasanaethau
ar gyfer Dyffryn Nantlle, yn ogystal â chadarnhau’r pecyn
ariannol. Un rhan o hyn yw creu ‘master plan’, a bydd cyfle i
drigolion yr ardal i’w weld a rhoi sylwadau. Mae Grŵp Cynefin
yn trefnu cyfres o gyfarfodydd pentrefol ‘rhithiol’, felly os ydych
chi eisiau gwahoddiad a’r linc, cysylltwch â Ben
(ben.gregory@grwpcynefin.org) neu Bethan
(bethan.thomas@grwpcynefin.org).
Y cyfarfodydd (i gyd rhwng 6yh – 7yh) – mae croeso i chi ymuno
â phentref arall os nad yw’r dyddiad yn gyfleus.
Nos Lun, Mawrth 15:
Nos Iau, Mawrth 18:
Nos Lun, Mawrth 22:
Nos Iau, Mawrth 25:
Nos Lun, Mawrth 29:
Nos Iau, Ebrill 1:

Y Fron a Carmel
Y Groeslon
Llanwnda a Llandwrog
Penygroes
Talysarn, Tanrallt a Nantlle
Llanllyfni, Nebo a Nasareth

cornel y plant
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GWISGOEDD CYMREIG
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Atebion Croesair Mawr y Nadolig
Ar Draws

1.Gwastad 5.Cogau 8.Safwn 9.Ysgwyddo 10.Darganfyddiad
12.Ymgodi 14.Ymateb 17.Hel mwyar duon 21.Glyndŵr 22.Adara
23.Deuol 24.Nos a dydd

RHIF 527 • MAWRTH • 2021

croesairLLEU350
Atebion i

Len Jones • Glan yr Afon • Y Groeslon • Caernarfon • LL54 7TY erbyn 17 Mawrth
Enw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Lawr

1.Gosodwyr 2.Adfer 3.Tanbaid 4.Drysfa 5.Cogydd 6.Gwynant 7.Unol 11.Eben
Fardd 13.Gresynu 15.Morgais 16.Wybren 18.Model 19.Unawd 20.Oged

Cyfeiriad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derbyniwyd 15 cynnig ac un llithriad yn unig a welwyd. Cynigiodd un
ohonoch ‘Ymgadw’ (12 Ar Draws).
Wele enwau’r 14 cywir: Mona Thomas, Mena Williams, Paul Davies
(Penygroes) Awen Roberts, Emrys Griffiths (Rhosgadfan) Anwen Roberts,
Janet Wiliams, Ceinwen Griffith, John Bryn (Y Groeslon) Elen Mckean
(Bontnewydd) John Roberts (Y Ffôr) Anna Yardley Jones
(Penrhyndeudraeth) Marnel Pritchard (Llandwrog) Dilys A.Pritchard-Jones
(Abererch).

Un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, rh, th

A’r un sy’n cipio‘r £5 yw John Roberts, Lôn Tŷ’r Gof,
Y Ffôr, Pwllheli LL53 6UF

....................................................................

2

1

3

4

5

8
6

8

9

9

9

10
89

10

11

11
10

6

7

9

9

11
11

12
11
13
12
14

13

14
13

16
18

15
11
14
15

15
14

15

19
16
17

19
18

18

17
20
19

19
18

21
20

22
21

20
22
21

23

23

23
22

19

20

18

19

23
22

24

23
24

25

AR DRAWS
1. O’r math sydd heb
oruchafiaeth nac
anghyfartaledd (6)
4. Heb fod yn gyfyngedig, ond
ar goed drylliedig (6)
9. Wal faen wedi ei dymchwel,
ond mewn modd digalon (7)
10. Na, nid addurn y deisen,
ond gorchudd y grawn (5)
11. Ynghudd mewn lle da
unwaith, ac hyd heddiw o
ddefnydd gyda’r defnydd (4)
12.Gweithredu’n gerddorol i
gefnogi (8)
14. Creu sain dymunol at
ddiwedd y flwyddyn (4,7)
18. Ar yr awdl ryfedd mae barn
gan y rhain yn y fro (8)
20. Cyfrannwn yn wirfoddol at
un da, - dyna’r rheswm (4)
22. Mae’na rai dieithr o fewn
ffiniau prifddinas swynol, ac
maen nhw yn ei henwi! (5)
23. Yng ngwlad y rhain bu
gwrthryfel yn ail ddegawd y
ganrif ddiwethaf (7)
24. Chwalu neu ddinistrio - efo
gwn, tybed? (6)
25. Efo dau o’r dŵr bu rhain yn
wyrthiol i dorri newyn gynt (6)

25
24

I LAWR
1. Yn y craen mae gwichiad bychan,
gyda hon i’w amddiffyn (6)
2. Pwrpas a disgrifiad o ambell
drowsus – wedi trosedd mewn gardd,
efallai? (3,4)
3. O fewn yr awr mae’na rai bach, ond
dim ond un a edmygir (4)
5. Yn ôl pob golwg, dyma ddisgrifiad o
lawer o’n celfyddyd (8)
6. Wedi iddo droi’n ôl o’r plas aruchel,
mae’n canfod teclyn i’w ymgeleddu (5)
7. Yr hyn a wnes i’r fodan od, cyn
dechrau nosi, wedi imi fod yn ei
chwmni (6)
8. Cyfnod byr wrth wyriad y lôn, heb
edrych yn rhy bell i’r dyfodol (2,3,2,1,3)
13. Does’na fawr o’r goelcerth ar ôl
rwan - dyma sy’n digwydd (8)
15. Swnio fel cist a gleddir sydd heb
fod cystal, ond mae angen ac
eisiau! (7)
16. Mae’r pared anarferol wedi
cychwyn cwympo, gan adael hwn ar
lawr (6)
17. Rhai sy’n fanteisiol i gynnydd ein
cyfoeth (6)
19. Am fod dwy yn cwmpasu hanner y
gwir haeddant gosb (5)
21. Cysylltu sydd yn addas i
orfoleddu (4)
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Ne w yd d i o n Yr Orsaf
grŵp. Nid oes gofyn i unrhyw daith fynd
drwy dir peryglus e.e. clogwyni a thir serth,
croesi afonydd. Mae'r hyfforddiant yn
gyffredinol ac yn cael ei gynnal dros ddau
ddiwrnod, gyda un sesiwn gyda’r nos,
isafswm o 16 awr. Mae’r asesiad yn dilyn yr
un drefn.
Mae angen ychydig o brofiad blaenorol o gerdded a’r gallu i ddilyn llwybrau ar fap
O.S. i fedru gwneud y cwrs hyfforddiant, mae mwy o fanylion am gynnwys y cwrs i
gael ar wefan Mountain Training www.mountain-training.org/qualifications/walking/lowland-leader.
Am sgwrs ag i wybod mwy cysylltwch â Gwydion drwy e-bost,
gwydion.yrorsaf@gmail.com, neu ffoniwch 07596325496.

GWEFAN YR ORSAF YN DOD YN FUAN

PRYDAU PEN
Prydau Pen yw enw prosiect newydd Yr Orsaf. Mae'n darparu
bwyd yn rhad i bobl fregus, ddwywaith yr wythnos ar ddydd
Llun a dydd Mercher. Ariennir y cynllun gan y Loteri Gymunedol.
Mae'r bwyd yn cael ei coginio yn Yr Orsaf, ac wedyn yn cael ei
ddosbarthu gan ddefnyddio Carwen, y car trydan, neu gan un
o'n gwirfoddolwyr. Am ragor o fanylion cysylltwch â
geraint.yrorsaf@gmail.com

DIDDORDEB YN YR AWYR AGORED?
Oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn cymhwyster i
arwain pobl ar deithiau cerdded lleol? Mae Yr Orsaf yn rhoi cyfle
i drigolion Dyffryn Nantlle dderbyn hyfforddiant cymhwyster
Arweinydd Tir Isel, cwrs wedi ei awdurdodi gan gorff Mountain
Training sydd yn gyfrifol am gymwysterau cerdded, mynydda a
dringo drwy Brydain.
Bydd y cwrs yn hyfforddi ac yn asesu nifer o agweddau sydd yn
angenrheidiol ar gyfer medru arwain grŵp ar dir isel, sgiliau map,
iechyd a diogelwch, sut i gynllunio taith, sgiliau arwain a rheoli

Erbyn hyn mae'r Orsaf yn cyflogi 8 person, yn gweithio ar nifer o brosiectau - caffi,
llety, trafnidiaeth gymunedol, bwyd a lles, gardd wyllt, rhandiroedd,
gweithgareddau awyr agored, gweithgareddau digidol, caffi trwsio, a thwristiaeth
cymunedol. Bydd manylion pawb ar wefan Yr Orsaf, sy'n cael ei lansio cyn bo hir. Os
ydych chi eisiau gwybod mwy, neu dysgu am y cyfleoedd gwirfoddoli (mae sawl
un), cysylltwch â'r Orsaf - post@yrorsaf.cymru

Ysgol D y f f r y n Na nt l l e
Addysg Gorﬀorol
Diolch yn fawr i Professor Graeme Close am ei gyflwyniad ardderchog i ddosbarth TGAU Addysg Gorfforol blwyddyn 10. Mae Graeme yn gweithio ar
hyn o bryd fel Maethegydd Chwaraeon i dîm rygbi rhyngwladol Lloegr, a hefyd wedi gweithio gyda tîm pêl-droed Everton. Profiad gwych i'n
disgyblion allu ofyn cwestiynau i rywun sydd â blynyddoedd o brofiad o fewn y byd chwaraeon proffesiynol.

