y mis yma

Cofio Carys Puw Williams • tud 5
Siopau’r Nant • tud 10
Croesair • tud 15

Papur Newydd Dyf fryn Nantlle
Pr i s 8 0 c
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Cadwch yn saff – arhoswch adref!
Dyma’r ail rifyn o Lleu ar y we – rhannwch
efo’r rhai sydd heb fynediad i’r we os
gwelwch yn dda. Mae yn gyfnod anodd a
rhyfedd – diolch i’n gweithwyr allweddol
sydd yn ymdrechu mor galed i gadw
pethau i fynd. Diolch hefyd i’r
gwirfoddolwyr yn y Dyffryn am eu
cefnogaeth. Mae’n sobor iawn ar y plant,
yn methu’r ysgol a’u ffrindiau ond fel y
gwelwch, mae nhw yn cadw’n ddigon
prysur yn ystod y Cloi Mawr.

Diolch i Hogia Pen Bonc Groeslon am yr enfys, sydd i’w weld mewn sawl
ffenest yn y dyffryn, yn diolch i’r Gwasanaeth Iechyd.

Seren Lois yn bwydo’r oen
Gethin Dafydd o Glynnogfawr yn
dysgu am hanes Swyddfa Bost
y pentref.
Tomos, Dafydd a Gwenllian Roberts o
Rhosgadfan yn cerdded Max y ci.
Mae'r rheolau caeth
ynglŷn ag ynysu yn
caniatáu i chi fynd am
dro yn lleol, ond yn
ffodus iawn i Gareth a
Cameron o Nebo gall
mynd am dro yn lleol
olygu mynd i ben Craig
Goch, er mwyn gosod y
Ddraig Goch. Da iawn
hogia'.

Elsi a Meilir o Benygroes yn pobi bara
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PYTIAU PERSONOL

LLEU

I roi pwt personol yn LLEU, cysylltwch ag
Alwena Davies, 6 Stryd y Capel • Penygroes • LL54 6PA 01286 882035
Mae tâl o £5.00 i’w anfon gyda phob pwt personol os gwelwch yn dda.

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
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

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.

Mel Ffordd Llwyndu Hoffwn ddiolch yn
fawr iawn am yr holl gardiau, pres ac
anrhegion a dderbynais ar fy
mhenblwydd arbennig yn 50eg yn
ddiweddar, hefyd diolch i hogia'r
scooters a'r lorri am wneud fy niwrnod
mor spesial, a diolch i fy chwaer Alaw

am drefnu diwrnod bendigedig i
mi. DIOLCH I BAWB
Hiraethus ond hapus atgofion
am fy merch a wyres fach annwyl,
sef Marian a Ffion bach, Mon Abri,
Penygroes.
Caru chi, Mam a’r teulu

Wythnos Cymorth
Cristnogol ar lein!
Mewn ychydig wythnosau, mae pandemig y Coronafirws wedi creu newid
rhyfeddol yn ein cymdeithas.
Mae’r haint wedi effeithio pob rhan o fywyd. Daeth â dioddefaint ac
ansicrwydd i gymaint, yma a thramor, gan wthio’i hun i flaen ein meddwl,
ein sgyrsiau a’n gweddïau. Ac rydan ni i gyd yn gorfod addasu o’i oherwydd.
Mae eglwysi Cymru hefyd wedi addasu, wrth iddynt gael eu cau. Ond mae
nifer wedi ymateb i’r her a bellach ceir gwledd o oedfaon a myfyrdodau ar
lein i’n helpu i barhau i addoli.
Yn yr un ffordd, mae Cymorth Cristnogol hefyd yn gorfod addasu. Am y tro
cyntaf ers degawdau lawer, ni allwn gynnal Wythnos Cymorth Cristnogol
arferol ym mis Mai eleni. Ond tydi hynny ddim yn golygu ein bod am
wneud dim.
Bydd cyfle i gynnal y gweithgareddau arferol yn yr hydref, ond mae cyfle i
ymuno mewn gweithgareddau ar lein ym mis Mai. Mae Trefn Gwasanaeth,
Gweddïau a Nodiadau Pregeth i gyd yn barod ar ein gwefan. Gallwch eu
defnyddio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, neu eu hargraffu ar bapur adref.
I’r eglwysi hynny sy’n paratoi oedfaon ar lein pob Sul i’w haelodau, beth am
ddefnyddio’r Trefn Gwasanaeth arbennig sy wedi ei pharatoi ar gyfer Sul 10
Mai? Mae’n troi o amgylch yr arfer pwysig o olchi dwylo.
Yn ychwanegol bydd gennym ddefosiwn dyddiol ar fidio ar ein cyfryngau
cymdeithasol a chwis ar Facebook i Gymru gyfan ymuno ynddo! A does dim
yn eich atal i greu eich syniadau codi arian ar lein eich hun. Byddem wrth
ein bodd cael dathlu’ch syniadau creadigol.
Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru dros dro, ‘Mae
wedi bod yn wych derbyn negeseuon cefnogol gan ein cefnogwyr tuag at
ein chwiorydd a’n brodyr dramor, a phobl yn gofyn sut allen nhw barhau i
gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol mewn cyfnod mor anodd.
‘Rwy’n gobeithio’n fawr y byddwch yn gallu ymuno yng ngweithgarwch yr
Wythnos ar lein ym mis Mai, wrth inni gynnig adnoddau arbennig i’ch helpu
i weddïo a chodi arian dros y rhai a effeithir gan dlodi.
‘Nid yw cariad yn darfod byth. Mae’r Coronafirws yn ein heffeithio i gyd.
Ond mae cariad yn ein huno i gyd. Gadewch inni i gyd uno dros Wythnos
Cymorth Cristnogol a sefyll mewn undod dros y mwyaf bregus yn ein byd.’
Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a’r adnoddau ar ein gwefan https://www.christianaid.org.uk/get-involved-locally/wales/coronafirws

£12.98

£12.98

sainwales.com

DALIER SYLW
Dylai'r holl ddeunydd ar gyfer rhifyn
mis Mehefin gyrraedd y
Golygyddion erbyn 20 Mai.

R h o d d i o n • gyda diolch!
Mel, Ffordd Llwyndu, Penygroes

£5.00

DIOLCH YN FAWR

office@sts-holidays.co.uk
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CÔR COFNOD YN
CEFNOGI GIC/NHS
Canu, cymdeithasu a chasglu arian at elusennau lleol yw
dileit aelodau côr merched, Côr Cofnod, sy’n cyfarfod yn
wythnosol yn Y Galeri i ymarfer dan arweinyddiaeth Deilwen
Hughes, Bethel. Yn anffodus, daeth Covid-19, i roi taw ar y
canu dros dro.
Yna, un bore yn niwedd Mawrth/ dechrau Ebrill, daeth cais
gan Feddyg Teulu ifanc o Gaernarfon, Dr Nia Hughes, oedd
yn cyd-lynnu paratoadau at ddelio gyda’r coronafirws, am
gymorth ymarferol gan aelodau’r cyhoedd. O glywed hyn,
cysylltodd Annwen Jones, Ysgrifenyddes weithgar Côr
Cofnod â’r aelodau yn syth. Roedd gweithwyr dewr yr NHS
angen bagiau o ddefnydd i gario eu dillad gwaith/scrubs nôl
ac ymlaen rhwng cartref a gwaith. Byddai pob gweithiwr
angen rhyw dri bag yr un er diogelu eu teuluoedd rhag y
feirws felltith! Dim ond gair gan Annwen i holi a allen ni,
aelodau’r côr, wneud rhywbeth i helpu, ac i ffwrdd â ni!
Wel, sôn am weithgarwch! Cododd cwmwl o lwch oedd yn
ymestyn o dre’r Cofis i Ddyffryn Nantlle wrth i tua hanner
cant o ferched dyrchu i’w twll dan grisiau neu’r atig, i
ymbalfalu am beiriannau gwnïo nad oedd wedi gweld golau
dydd ers hydoedd, deugain mlynedd yn achos ambell un!!
Am y deuddydd neu dri nesaf bu ‘Singers’ cantorion glew Côr
Cofnod yn brysur iawn yn addasu cynfasau a châs
gobennydd, a’u troi’n fagiau defnyddiol. Llwyddodd un
aelod a’i mam i greu 70 o fagiau, tra roedd ambell un arall
wedi cefnu ar y peiriant, ac yn cael strach i orffen dau neu dri
efo llaw! Dyna pam penderfynwyd chwilio am gwmni oedd
yn arbenigo mewn cynhyrchu bagiau addas. Roedd genod y
côr yn fwy na bodlon cyfrannu’n hael o’u pocedi. Llwyddodd
Annwen a Haf i gael gafael ar gwmni Cymreig o’r Trallwng, ac
archebwyd dros 600 o fagiau ganddynt.
Ymhen ychydig ddyddiau, felly, llwyddodd Côr Cofnod i
drosglwyddo dros 800 o fagiau i gyd, rhai i Ysbyty Gwynedd,
eraill trwy law Dr Nia Hughes i Feddygfeydd lleol.
Cyfansoddodd y Prifardd Hilma Edwards, sy’n aelod o’r côr, yr
englyn hwn:
‘Alaw sy’n dod o’r galon – yw’r awydd
I roi i gymdogion.
Rhoi ein help drwy’r uffern hon,
Rhoi heddiw fagiau’n rhoddion.’
Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i ymdrech y merched: bu
Deilwen ac Annwen ar Heno ar y teledu, a bu Deilwen yn
sgwrsio gydag Aled Hughes ar Radio Cymru! Yn bwysicach,
daeth y neges hon gan feddyg lleol, Dr Gwilym Sion ‘Bagiau bendigedig wedi cyrraedd. Am waith mawr! Pawb yn
gwerthfawrogi’n ofnadwy. Diolch o galon i chi i gyd!’
Ar ran aelodau Côr Cofnod – BRAINT OEDD I NI GAEL HELPU
GWEITHWYR DEWR GIC/NHS. DIOLCH YN FAWR IAWN I CHI
AM BOPETH RYDYCH YN EI WNEUD DROSOM! E. Morgan.
Rhif ffôn : 01286 672708
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Cymwynaswyr Y Groeslon
yn cynnig help
Yn wrthgyferbyniol i ddatblygiad poenus y feirws yn ystod yr wythnosau
diwethaf, mae ymateb ein cymunedau wedi bod yn galonogol tu hwnt. O
fewn y dyddiau cyntaf roedd aelodau o’r pentref wedi dechrau ymgasglu, yn
ddigidol, i geisio sut i helpu pobl fregus yn ystod y misoedd i ddod. O hynny,
mae rhwydwaith wedi ei greu a sawl prosiect bach, gyda’r bwriad o
gyd-gysylltu trigolion y pentref er mwyn sicrhau nad ydynt ar eu pennau eu
hunain yn y cyfnod ansicr hwn.
Diolch i’r rhai fu’n dosbarthu taflenni cyswllt a gwirfoddoli i nôl neges,
presgripsiwns, cynnig sgwrs a phethau mwy cyffredinol. Hoffwn atgoffa’r
trigolion fod gwirfoddolwyr ar gael i ateb y galw gydag unrhyw un o’r uchod.
Felly peidiwch ag oedi cyn defnyddio eu gwasanaeth.
Dosbarthwyd taflenni eraill hefyd, gyda rhestr o’r busnesau sy’n cynnig
danfon bwyd i’ch drws, i’w defnyddio os ydych yn hunan-ynysu. Diolch yn
fawr i Wasg Dwyfor am argraffu’r taflenni ac i’r rhai a gasglodd y wybodaeth.
Mae gofyn inni allu cydnabod y pethau bychain sy’n codi calon a’n tywys
drwy’r cyfnod anodd sydd ohoni. Yn ysbryd hynny, penderfynwyd creu pecyn
bach i aelodau hŷn y pentref, yn cynnwys rhai hanfodion, yn ogystal ag
ychydig o ddanteithion. Cynhwyswyd darluniadau gan blant y pentref hefyd.
Rwyf yn sicr eu bod wedi rhoi gwên ar sawl wyneb. Diolch i’r plant am eu
hymdrechion ac i’r Cyngor Cymuned am ariannu, ac i Bwyllgor y Neuadd am
gael defnyddio eu cyfrif banc.
Hefyd rhaid diolch o galon i’r rhai gyfrannodd yn ariannol a chyfrannu
nwyddau i greu’r pecynnau. Diolch arbennig i Fron Goch, Penningtons, The
Soap Mine Beddgelert, Aldi a Dafydd yn Inigo Jones.
Mae hyn i ateb galw na welwyd ei debyg yn ein hoes, i helpu pobl hŷn a rhai
bregus yn ein pentref.
Sion Hywyn
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Cyfle i wella eich sgiliau digidol
trwy gyfrwng y Gymraeg ac o
gysur eich cartref
Yn ystod yr amser digynsail hwn, mae cynhyrchu a dosbarthu digidol
wedi dod yn 'ffordd o fyw' i'r mwyafrif ohonom gyda bron pob
cyfathrebiad cymdeithasol a phroffesiynol yn cael ei gynnal trwy
sianeli digidol.
Cyn argyfwng Coronafeirws, derbyniodd prosiect Cynhyrchu
Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy
Lywodraeth Cymru, i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar
flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau.
Prif amcan y prosiect hwn yw cefnogi cwmnïau a sefydliadau Cymru
trwy ddarparu hyfforddiant rhad ar dechnoleg a datblygiadau newydd
yn y meysydd cynhyrchu digidol a chyfryngau.
Ychydig a feddyliom y byddai'r fenter hyfforddi arbenigol hon yn dod
yn hanfodol i helpu busnesau a sefydliadau i amddiffyn eu hunain
rhag effaith argyfwng Coronafeirws.
Trwy gydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, cyflwynir ein
hyfforddiant mewn fformat hyblyg sy'n ymateb i'r diwydiant ac sy'n
galluogi i fyfyrwyr weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i
ddiweddaru eu gwybodaeth dechnegol, gwreiddio diwylliant ymchwil
yn y gweithle ac, os dymunant, weithio tuag at gymwysterau
ôl-raddedig wedi'u teilwra i anghenion eu diwydiant. Gan fod y
cynllun wedi cael cefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy
Lywodraeth Cymru, gallwn gynnig hyfforddiant ar lefel Meistr i
fusnesau / gweithwyr ar gyfradd â chymhorthdal mawr o £165.00 y
modiwl fesul gweithiwr - mae modiwlau o'r lefel academaidd ac
arbenigedd hyn fel arfer yn costio hyd at £1000 felly mae hwn yn
arbediad sylweddol. Gellir cyflwyno'r modiwlau trwy gyfrwng y
Gymraeg, y Saesneg neu'n ddwyieithog.
Am ragor o wybodaeth am y rhaglen a’r meini prawf cymhwyso,
cysylltwch â’r tîm Cynhyrchu Cyfryngau Uwch ar 07939 203938 neu
ccu-amp@aber.ac.uk neu ewch i: amp.aber.ac.uk.

YST YRIER
Gwyddom bellach na chawn grwydro fel y mynnom tan ar ôl rhyw
ddyddiad ym mis Mai. Ond yn ystod un o'r dyddiau hir hyn fe welais
leuad, anesboniadwy o ryfedd ddwedwn i, ac fe brofais bnawniau
cynnes, hyfryd yn yr ardd, ond i mi gadw allan o wynt main y Gogledd
sy'n chwythu'n achlysurol o'r lledredau uchel. Do, fe gefais lonyddwch a
thawelwch i ystyried fy stad yn y fuchedd hon. Onid oedd gen i ddigon o
amser i synfyfyrio - roedd yr aflwydd, y Coronafirws, yn ddigon pell yn
China.
Drwy holi'n hunain ac ystyried rhai cwestiynau (heb fentro eu hateb) fe
gawn gipolwg o'n sefyllfa fregus yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. A dyma
nhw:1. Pa mor agos yw marwolaeth? Ydy'n haws derbyn marwolaeth pan
ydym wedi cyrraedd oed yr addewid?
2. Pa mor aml ydym yn gwerthfawrogi a llawenhau wrth edrych ar y
golygfeydd hyfryd sydd yn Nyffryn Nantlle a'r cyffiniau? Onid oes
gennym le mawr i ddiolch?
3. A oes cyfle i ddarllen y llyfrau ar y silffoedd, sy'n aros ers misoedd i'w
darllen?
4. Oni ddylem ymweld â'r rhai sy'n unig ac yn fregus yn ein cymunedau?
5. Onid gwell fuasai cynhyrchu'r cyfan sydd eu hangen o safbwynt
cyfarpar a dillad arbennig yng Nghymru, a bod gan ein llywodraeth rym
effeithiol yn yr holl broses. Oni ddylai fod gennym ein cyfarfod Cobra ein
hunain yng Nghaerdydd?
6. Rhaid i ni hybu economi Cymru. A ydym yn paratoi ein hunain i
wynebu'r diweithdra sy'n sicr o'n hwynebu a chynyddu, a byw fel y
gwnaeth ein rhieni, yn ystod dirwasgiad y 30au? Mae nifer o
gyfarwyddwyr y cwmnïau mawr yn darogan gwae.
7. A beth am Brexit? Ni fedrir ei anghofio, ond gellir ei ohirio.
8. Sut ydym yn ymateb i'r rhelyw digywilydd o Saeson sy'n ceisio
cyrraedd eu tai haf yng nghorneli anghysbell Cymru a thrwy hynny
dorri'r gyfraith? Gwn am bâr o Saeson na fedrodd ddeall o gwbl pam na
allent aros yn y gwely a brecwast yn ystod y cyfnod hwn.
9. A ydym wedi defnyddio'r llonyddwch i freuddwydio, i ailystyried ein
camau ffôl yn y gorffennol?
Cofiwch nid yw'r aflwydd yn trin pawb yr un fath. Bydd wych, bydd dda a dyna sut y buoch chi, gobeithio, yn ystod y cyfnodau diddiwedd o
aros adra.
E.R.

Penblwydd hapus iawn i
Ani Mai o Gilgwyn sy’n
dathlu ei phenblwydd yn
11 oed ar 4 Mai.
Penblwydd digon
anghyffredin ‘leni ond
dwi’n siwr bydd digon o
gyfle i ddathlu!
Cariad mawr gan mam,
dad, Elin ac Eban xxx
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.
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Carys Puw Williams
‘Gyda dwy galon drom, mae Non a finne yn rhannu’r newydd trist fod Mam –
Carys Puw Williams - wedi huno yn dawel neithiwr.’
Fel hyn y gwnaeth Sara, merch Carys, rannu â ni’r newyddion trist am
farwolaeth ei mam. Er inni fod yn ymwybodol ers tro nad oedd iechyd Carys
yn dda, tristwch oedd ein hymateb wrth glywed y newyddion am ei marwolaeth.
Ar adegau fel hyn, mae’r cof yn mynnu mynd yn ôl i’r amser pan oedd Carys
yn blentyn yn ardal y Bala. Roedd yn ferch i un o hoelion wyth y byd Canu
Penillion ym Mhenllyn - sef Caradog Puw, un o ‘Buwiaid’ dawnus y Parc.
Roedd yn arferol iawn clywed Triawd C’nythog yn swyno cynulleidfaoedd
ledled y sir efo’u datganiadau Cerdd Dant. Y triawd oedd Carys a’i chwaer
Beti a’i brawd Bili: ac i’r rhai sydd â chopi o’r record hir Telyn Cymru 2, fe
glywir Carys a Beti ar eu gorau yn anfarwoli cerdd Eifion Wyn ‘Eu Hiaith a
Gadwant’. Mae’r recordiad yn gofnod perffaith o ganu Cerdd Dant ar ei fwyaf
naturiol ac ar ei orau. Pwy all anghofio cychwyn cadarn y gerdd:Gwnawn, ni a’u cadwant, os aed â’n gwlad
Nid eir â’n heniaith oddi ar ein had….
gyda llais soprano clir Carys yn taro’r top ‘doh’ fel cloch ar y gair ‘cadwant’.
Canu angerddol, canu diffuant o’r galon, a’r holl ddatganiad yn dod mor
naturiol iddynt ag anadlu.
Ein braint ni yn Nyffryn Nantlle oedd cael cwmni Carys a’i gŵr, y Parch
Meurwyn Williams am gyfnod gweddol fyr yng nghanol y saith degau. Daeth
Meurwyn yma fel gweinidog gyda’r Annibynwyr a Carys hithau erbyn hynny
yn magu Non eu merch hynaf. Ym 1975, pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Gricieth, yn naturiol ddigon cododd Carys barti ar gyfer cystadlu yno.
A dyna gychwyn Parti Lleu.

Yn anffodus gorfu iddi roi’r gorau iddi ymhen rhyw ddwy flynedd pan
gafodd Meurwyn swydd yng Nghaerdydd, a symudodd y teulu yno. Fy
mraint i oedd cymeryd yr awenau gan Carys. Er fy niffyg profiad o hyfforddi
parti, heb sôn am osod cerddi, ymgymerais â’r dasg gan fod Carys wedi
gosod sylfeini cadarn i’r parti.
Cofiwn amdani gydag anwyldeb, a chyda diolch am ei chyfraniad unigryw,
nid yn unig i Barti Lleu, ond hefyd i Ddyffryn Nantlle yn ystod ei chyfnod
yma.
Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant â’r merched, Non a Sara, yn ogystal â
Beti ei chwaer ynghyd â’r teuluoedd i gyd ledled Cymru.
Glesni Jones

Cadwch yn saff.
Edrych ymlaen i’ch gweld
yn y dyfodol agos.
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Colofn Hanes
Robert Wyn

Rwyn hynod ddiolchgar i Mrs Kit Thomas, merch Thomas Roberts y
Newborough gynt, am adael i mi gael gweld y llun hanesyddol hwn o’r
Newborough Arms. Roedd y llun wrth gwrs yn mynd yn ôl llawer iawn o
flynyddoedd cyn i’w theulu hi ymgartrefu yn y dafarn. Wrth ymchwilio i
gyfrifiad y Newborough, rwyf bellach yn ffyddiog fod y llun yn dangos
William Jones a’i wraig Jane, a oedd yn cadw’r dafarn o 1880 hyd
nawdegau’r ganrif ddiwethaf. Brodor o Lanfflewyn, Ynys Môn, oedd
William Jones, a’i wraig yn hanu o Lerpwl. Mae’n ddiddorol sylwi ar y
lladd-dy sydd ar y dde, a oedd yn perthyn i’r tŷ cyfagos, sef Penybont.
Wrth edrych ar ochr chwith y llun, gwelwn y wal a oroesodd am
flynyddoedd maith, ac yno roeddent yn pwyso’r moch, pan oedd y dafarn
wrth gwrs yn cadw baedd a oedd yn ei dro’n gwasanaethu hychod y
pentrefwyr.
Ni fu unrhyw newid yn ffurf y ffenestri, er fod rhai ychwanegol wedi eu
gosod ar y dde yn ystod cyfnod diweddarach, lle, yn wreiddiol, roedd y
llofft stabl. Bu’r teulu Gray yn cadw’r dafarn ar droad y ganrif ddiwethaf,
ac wedyn tua 1906, daeth teulu John Roberts, a oedd yn ŵr gweddw ers
ychydig fisoedd, o Lanllyfni i ymgymryd â’r denantiaiaeth. John Roberts
oedd taid Kit Thomas, a bu’r teulu’n byw yn y dafarn am dros bedwar
ugain mlynedd. Yr abwyd wrth gwrs oedd cadw ceffylau, ac roedd John
Roberts yn bencampwr yn y maes hwnnw, er nad oedd yn hollol gartrefol
ynglŷn â dangos y ceffylau mewn sioeau. Yn ffodus iawn, roedd ei
fab,Thomas, yn sionc iawn ei droed, ac o’r herwydd Thomas fyddai’n
gorfod derbyn y ddyletswydd o arddangos y ceffylau’n gyhoeddus. Yn eu
tro, byddai’r teithwyr (travellers) yn ymweld â’r pentref, ac yn aml byddent
yn prynu eu ceffylau gan dafarnwr y Newborough. Dyna oedd prif nod

John Roberts, amaethu’r tir a oedd, bryd hynny, yn rhan o diriogaeth
Glynllifon. Roedd y dafarn ei hun yn perthyn i Gwmni Ind Coope, ond yn
ystod y pumdegau, penderfynodd y cwmni werthu rhai o’u busnesau, a
dyma’r amser pan ddaeth Thomas Roberts yn berchennog y dafarn. Yn
wir, tafarn y Newborough oedd y ‘Free House’ cyntaf yn yr ardal hon, ac
roedd hynny’n galluogi’r dafarn i werthu amrywiaeth eang o gwrw. Heb
os, roedd statws ‘Free House’ yn denu cwsmeriaid o bell ac agos. Yn
ychwanegol at hynny, byddai dyn yn canu’r organ ar nosweithiau
Gwener a Sadwrn ac roedd hynny’n fanteisiol er mwyn denu
cwsmeriaid o Fôn ac ar draws Arfon.
Cofiai Mrs Kit Thomas adeg y Rhyfel, pan roedd y gymdeithas yn glòs ac
yn cynnal ei gilydd, ac yn aml yn ffeirio nwyddau yn ôl yr angen. Ar
gyrion y pentref, roedd y gwersyll carcharorion - dros y ffordd i Bronant yn anfon eu carcharorion i weithio ar y tir, a bu cynrychiolaeth o’r
Almaen a’r Eidal yn cynorthwyo fferm y Newborough dros y cyfnod
hwnnw.
O dro i dro byddai teulu Plas y Bryn yn trefnu diwrnodau agored ar gyfer
achlysuron arbennig, ac un o’r rheiny oedd parti yn yr ardd ar gyfer
Gwasanaeth Gwirfoddol y Merched (WVS) yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn
amlwg, roedd y Foneddiges Roberts yn gwerthfawrogi gwaith y
merched yn fawr, ac yn trefnu ambell i de parti i’r garfan weithgar o
ferched. Yn sgîl hynny, byddai boneddigesau fel y Foneddiges Olwen
Carey Evans, merch Lloyd George, yn mynychu’r digwyddiadau. Un o’r
pentref a fyddai’n cyfrannu’n dda at yr adloniant, fyddai Mrs Dora Jones,
22 Dôl Beuno (Anti Jôs), a wisgai’n arbennig ar gyfer achlysuron o’r fath
fel ‘dynes dweud ffortiwn’. Cyfle gwerth chweil oedd digwyddiadau o’r
fath er mwyn dod â’r pentrefwyr ynghŷd ac i gymdeithasu’n ystod
cyfnod mor ddyrys.
Yn ddiweddarach, daeth tro ar fyd, pan ddaeth gwerthiant tir gorfodol
er mwyn adeiladu Stâd Llwyn
Beuno yn y Bontnewydd, ac o
ganlyniad, collodd y Newborough
ran sylweddol o’r tir pori. Yn ffodus,
llwyddodd Mr Thomas Roberts i
brynu caeau’r Pandy, lle roedd yr
hen ffatri wlân, gan deulu Cae
Spencer, ac yn ychwanegol at
hynny, prynwyd Cae’r Felin. Felly,er
gwaetha’r datblygiadau newydd,
bu parhâd yn y ffermio ac roedd
Cae’r Felin yn hynod boblogaidd ar
Sadyrnau, gyda thîm pệl-droed
Mountain Rangers yn cynnal eu
gemau cartref yno. Amser difyr
dros ben.
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NI a NHW
Siw Jones

Toes yna dyfiant ‘leni dudwch? Mae’r
gwrych rhyngom ni a drws nesa wedi
twchu na fuo rioed ffasiwn beth.
Dwi’n gweld dim ar Elwyn ac Elsie
drws nesa. Ond, mi rydw i’n clywed.
Tydi Elsie May ddim yn un am regi neu chlywis i mohoni rioed. Bore
Mercher oedd hi, a finna a John y
gŵr yn chwilio’r awyr am gwmwl ac
yn stydio’r ddaear am yn ail i weld os oedd y tatws Pentland
Javelin wedi dod i’r wyneb. Dyma ‘na sgrech a gwaedd - ‘Y diawl
gwirion! Y blydi ffŵl.’ Ia, mi rydach chi’n iawn. Elsie May oedd yn
mynd trwy’i phetha. A’r peth nesa - clep ar y drws. Mae’n siŵr bod
Elsie May wedi mynd i’r rŵm ffrynt - i’r siambar sori, ac Elwyn allan.
Dwi bron yn siŵr bod Elwyn wedi mynd ati i briddo’i datws rhag
barrug. Feiddia fo ddim mynd i’r tŷ.
Locdown neu beidio, toes dim disgwl i rywun fod yn gaeth i’r tŷ
trwy’r adeg, yn nagoes? Tua dydd Gwener mi es i i stwytho
nghoesa, a cherdded i ben stryd. Pwy welais i yn yr ardd ffrynt ond
Elsie May, a sgarff wedi’i rwymo fel sgarff sipsi am ei phen, mwgwd
dros ei thrwyn a’i cheg, a menyg melyn Marigold am ei dwylo.
Toedd yna ddim haul. Wn i ddim pam ar y ddaear yr oedd hi angen
sgarff am ei phen.
Sefais o hirbell - dwy lath neu ragor - a holi, ‘Prysur?’
‘Ia.’ medda hi’n fflat fela.
‘Chwynu?’ mentrais.
‘Naci. Fedrwn i ddim aros eiliad arall yn tŷ hefo fo!’ ebychodd.
‘Tewch.’
‘Na. Rydach chi’n gwbod be mae o wedi’i wneud yn tydach.’
‘Na!?’
‘Gneud llanast ar y mhen i!’
‘Sut?’ O’n i’n ei chael hi’n anodd credu bod Elwyn wedi mosod ar
Elsie.
‘Rydach chi’n gwbod mod i’n cael shampŵ a set bob wsnos, neu’n
amlach weithia os ydw i’n
mynd i Clwb Ni. Fedra i
ddim mynd i’r siop trin
gwallt rŵan yn na fedraf
hefo’r locdown yma. A
wyddoch chi be wnaeth
Elwyn?’
‘Na wn i.’
‘Gyrru i ffwr’ am set o betha
trin gwallt - gown, siswrn
sbesial, a phob dim. Mi
trystiais i fo.’
‘Chwara teg i chi!’
‘Gan mai chi ydi chi, mi
ddangosa i’r llanast mae o
wedi’i wneud.’
Tynnodd y sgarff oddi ar ei phen. Roedd hi’n union fel tasa hi
wedi cael clafr. Neu’r peth debycaf i gath wedi magu chwain.’
Mae yna amser i bob dim meddai Llyfr y Pregethwr - amser i wylo ac
amser i chwerthin. Ron i isio chwerthin, ond feiddiwn i ddim. Elsie
May druan. Mae’n dda nad ydi Clwb Ni yn cyfarfod. Y cwbwl fedar hi
fel finna wneud ydi dilyn neges y proffwyd Eseia - Ewch i’ch ystafell,
caewch y drws, ac ymguddiwch am ennyd, nes i’r llid gilio.
Un cysur - mi dyfith i gwallt…
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Plantos prysur!

Mae Cynan, Guto, Elgan a Casi wedi bod yn cadw eu hunain yn brysur wrth feicio,
gwersylla yn yr ardd, picnic yn yr ardd, addysg gorfforol gyda Joe Wicks, adeiladu
robot gyda bocsys ailgylchu a chael hwyl yn yr ardd gefn dros y 4 wythnos diwethaf.
Lwcus iawn i gael ei gilydd yn gwmni. Diolch teulu Peters Penygroes
Dyma Lleucu Swyn o'r Groeslon. Rhwng y creu, y coginio
a'r garddio mi aeth Lleucu ati i greu helfa drysor Pasg i
blant eraill y pentref, gan osod cliwiau i'w canfod wrth
fynd am dro. Mi gafodd pawb a gymrodd ran lot o hwyl.
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Mae Gruff, Ynyr, Elis, Caio, Deio a Ianto
(Ysgol Llanllyfni) yn cael cwis bob nos am
6 er mwyn curo’r corona!

Ethni Mair, 1 Glan Carrog, Rhostryfan wedi
mwynhau mynd ar helfa wyau yn ei gardd.
Dyma i chi lun o Robat Huw yn brysur adra
yn Talymignedd yn wyna
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Elsi a Meilir o Benygroes wedi bod yn ffermio yn yr ardd!!!

Owain Ellis wedi adeiladu cwt/den efo help gan ei frawd mawr Iwan tra yn
hunan-ynysu yn Nhalysarn, joban dda iawn.
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Nanw a Gwydion o Lanllyfni yn hel sbwriel.

Cafodd Maelan a Nyfain o Landwrog ganiatâd eu
rhieni i addurno wal y tŷ gyda lliwiau’r enfys
mewn sialc!

Rhys a Tomos yn brysur yn torri’r gwair
Dyma lun o hogia Pen Bonc, Owi (5 oed), Noa (8
oed) a Mabon (1 oed) gyda'u wyau siocled yn dilyn
helfa ŵy Pasg yn yr ardd. Maent ar wythnos 5 o
hunan-ynysu ac yn mwynhau'r haul a gwylia o'r
ysgol, ond yn methu eu ffrindiau yn arw. Hoffai'r
teulu i gyd ddiolch yn fawr iawn i'w ffrindiau a
phobol pentref Groeslon am bob cefnogaeth
maent wedi dderbyn dros y cyfnod anodd 'ma.
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S I O PA U ’ R N A N T
Yn y dyddiau dreng yma, pan mae'r pandemig yn bwrw ei gysgod dros
bawb a'r sôn fod y siopau mawr yn brin o flawd a phapur tŷ bach a
nwyddau eraill, clywir nad yw ambell siop gornel a siop bentref yn
dioddef yr un prinder. Yr hyn sy'n brin yw'r siopau pentref eu hunain.
Sawl pentref sydd bellach heb yr un siop? Mae pentref Talysarn yn un
ohonynt. Er bod y bri yn dechrau cilio adeg fy mhlentyndod i, yr oedd
digonedd o siopau i ddiwallu pob angen yn y Nant yn y pedwardegau
a'r pumdegau. Mae'n sicr fod sawl un â chof cliriach na fi am fywyd
prysur y pentref.
Doedd dim rhaid chwilio y tu allan i'r pentref am unrhyw beth. Rhyw stribed
hir o dai ydy Talysarn ac roedd pedair siop groser yno i gyflenwi bwyd i bob
ardal o'r pentref a'r cyfan fel mwclis ar gadwyn ar hyd y pentref. Yn y
Coetmor roedd Siop Ben Graig, siop Mrs Acquah, Cymraes er gwaethaf ei
henw. Yn blant, aem yno pan gaem geiniog i'w gwario yn ystod gwyliau'r
haf, ond eithriad oedd croesi trothwy siop arall. Ystyrid ef fel aelodaeth o
gapel, mae'n debyg gan fod y llyfrau dogni wedi rhwymo pawb wrth un
siop. Yng nghyfnod y dogni yn siop Lisi, neu Siop John fel y galwai rhai hi, y
prynai fy mam y cyfan, fel sawl un arall ar yr Hen Lôn. Roedd becws yno
hefyd a hyfryd oedd arogli'r bara ffres wrth nesáu at y siop. Temtasiwn fawr
weithiau fyddai pigo twll yn y crystyn gwneud twll go fawr yn y dorth! Os
byddem wedi blino ar segurdod gwyliau'r haf aem i lawr i'r siop am dro, heb
geiniog i'w gwario, ac eistedd ar y sachau tatws yn mwynhau perfformiad
ambell wraig ffraeth. Toc estynnid am y botel fferins a chai pawb joe ac
roedd hynny yn arwydd i ninnau fynd i ymestyn ein coesau i rywle arall.
Roedd Siop Eilian Jones a Siop Rolant Williams ar allt Penllwyn hefyd â
becws. Teimlad od oedd mynd gyda ffrind i'r ddwy siop, gan na fyddai gen i
neges i'w gwneud yno ac felly dim rheswm dros fod yno! Rhyw deimlad
euog braidd, fy mod yn clywed a gweld pethau na ddylwn, fel pa de neu ai
menyn ynteu margarin oedd rhywun yn ei brynu. Roedd tair siop gig yn y
pentref hefyd: Dan Wyn Jones yng Ngogerddan neu'r Siop Fawr, ym mhen
draw'r pentref a Siop William Owen, gyferbyn â'r Post, a Siop Beatrice yn Lôn
Haearn. Gan ein bod ni yn byw ar yr Hen Lôn cerdded i Benygroes unwaith
yr wythnos i nôl cig fyddai fy mam.
Bob wythnos byddai fy Nain yn mynd i'r Post godi ei phensiwn a chawn
innau fy ngyrru yno i brynu stampiau neu botel inc. Yr oedd y Post yn
wahanol i bob siop arall gydag arogl papur blotio a hen inc yn drwch yno, a
Miss Jones, y Post, y tu ôl i sgrin weiren yn pwyso parseli ac yn stampio. Lle
busnes oedd y Post a phawb yn aros eu tro ac am allan wedyn. Nid oedd
neb yn oedi'n hir yno er bod Miss Jones hynod o glên a siriol ond Swyddog
i'r Llywodraeth oedd hi a gwnâi ei gwaith yn drylwyr a diffwdan. Doedd dim
ar werth yno ond papur sgwennu ac inc, papur llwyd a llinyn a chwyr coch
ac felly dim i ddenu plant.
Ym Manchester House ac yn siop Alf Henderson, sef safle siop olaf y Nant,
gwerthid dillad isaf, rils edau, pinnau a nodwyddau, defnyddiau rhwyllog i
wneud cyrtansiau bach ac offer gwnïo. Siop ddigon hwylus pan fyddai
angen lastig neu edau o liw arbennig.
Pan ddeuai'n gyfnod glanhau'r gwanwyn, cawn fy anfon i Siop Ted Parry i
brynu tun paent. Doedd fawr o amrywiaeth yn y lliwiau, dim ond gwyrdd
neu frown, felly doedd dim problem wrth benderfynu na thebygrwydd o
ddod â'r lliw anghywir adref. Saer oedd Ted Parry a daeth acw unwaith i
osod drws cefn newydd. Ei wraig fyddai yn y siop a chyn bod sôn am DIY
gellid prynu popeth yno - o sosban i fwced, hoelion, sgriws, tin-tacs a
chloeon.
Roedd yn y Nant hefyd ddwy siop bapur: siop Thomas Williams a Mrs
Williams Papur Newydd a werthai sigarennau a rhyw ychydig o bethau da, a
siop Morgan John a oedd yn ddwy siop mewn gwirionedd - cownter papur
newydd ar y chwith a chownter llysiau ar y dde. O siop Mrs Williams Papur
Newydd y caem y Daily Post, Y Cymro a'r Herald, Cymru'r Plant a Hwyl. Am
ryw reswm nid oeddynt yn fodlon archebu rhyw gylchgrawn merched
Saesneg i fy mam na'r Children's Newspaper i minnau. Cafodd Anti Cadi,

drws nesaf, y cylchgrawn My Home yn ddidrafferth i mam bob mis o siop
chwaer Thomas Williams ym Mhenygroes. Awn innau i siop Morgan John i
brynu'r Children's Newspaper. Saesnes oedd ei wraig a gogleisid fi yn arw
gan ei ‘Thank you, duck’ pan dalwn am y papur.
Siop fwyaf poblogaidd y pentref yn siŵr oedd y Ciaffi, dwy siop eto yn yr un
adeilad - y siop sglodion ar y dde ac i fyny rhyw ddwy neu dair gris roedd
siop yn gwerthu pethau da (fferins/da-da) a sigarennau. Gellid mynd â
photel wag yno i brynu peint o finag. Yno yr aem ninnau'r plant ar ôl bod yn
chwarae ar nosweithiau hir yr haf gyda phisyn tair i nôl chips cyn mynd i'r tŷ
i fynd i'r gwely - er ein bod wedi cael brechdan jam ar ôl dod adref o'r ysgol,
a bwyd caniad, sef cinio nos pan ddeuai'n tadau adref o'r gwaith.
Siop bach hwylus arall i blant ac yn agos at yr ysgol, pe digwyddai inni gael
ceiniog neu ddwy i'w gwario, oedd siop Mrs Evans Siop Bach. O dro i dro
ceid yno ambell i ryfeddod fel y 'pen-holder' tun hwnnw â chaead dros ei
flaen yn debyg i'r 'fountain pen' mwy urddasol.
Yn ogystal â'r siopau yr oedd dau werthwr glo, Willie Meirion ac Oswald, a
dau grydd, Richard Hughes a Richard Jones, a chanddynt weithdy bob un.
Mae stori wir am lanc a ddaeth yn ddiweddarach yn Barchedig, yn dechrau
arddangos ei gydwybod cymdeithasol drwy fynd ag esgid bob un i'r ddau
grydd. Bu'n ddrwg arno pan ddaeth ei fam adref un diwrnod ag un esgid
ond ateb Gareth oedd 'Mae ar bawb eisiau byw!”
O dro i dro byddai siopau eraill yn agor am gyfnodau cymharol fyr. Bu Parton
Bach yn rhannu cotiau glaw plastig i rai o'r blant gan ddisgwyl eu mamau
yno gyda'r arian. Fe ddaeth y mamau yn siŵr ddigon ond go brin mai i dalu
am y cotiau glaw y daethant! Dilynwyd ef wedyn gan Doris Thomas a fu'n
cadw siop yn yr un fan am rai blynyddoedd. Bu Luned May hefyd yn gwerthu lolipops a hufen ia yn ei hystafell ffrynt am ryw haf neu ddau ac roedd
hynny yn denu'r plant.
Mae'n rhaid bod busnes go dda yn cael ei wneud mewn wythnos yn y
pentref gan mai yn un o dai mawr Glasfryn Terrace, wrth yr eglwys, yr oedd y
banc. Cangen o fanc Penygroes a agorai ar ddydd Llun yn unig oedd y banc
ond yn ddigon pwysig i deilyngu'r plât pres ger y drws yn dynodi 'Midland
Bank'.
Yn fuan iawn ar ôl y pum degau y dechreuodd y prysurdeb edwino a chwith
meddwl erbyn hyn nad oes yr un siop ar ôl yn y Nant.
Aelwen Roberts
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YR ORSA F
Noson farddoniaeth efo Karen Owen ac Aled Jones Williams oedd y
digwyddiad olaf i'w gynnal yn Yr Orsaf ganol Mawrth, cyn i Covid-19 daro
Dyffryn Nantlle fel y gwnaeth ym mhob man arall. Roedd y caffi newydd
ddathlu ei ben-blwydd yn flwydd oed, roedd y Ganolfan Ddigidol ar fin agor,
a dim ond 'chydig o waith oedd ar ôl ar y llety drws nesaf i'r caffi.
Beth mae menter gymunedol yn ei wneud yn wyneb y fath fygythiad? Yn
syml iawn, dal ati. Diben menter Yr Orsaf yw cefnogi'r gymuned, ac os ydi
pandemig byd yn taro, dydi hynny ddim yn newid y nod. Efallai fod drysau'r
caffi ar gau, ond mae Tîm Siop Griffiths yn mynd o nerth i nerth.
Ddiwedd Chwefror, daeth Elliw yn ôl o'i chyfnod chwe mis yn yr Eidal, a
chafodd ei phenodi i swydd Cydlynydd Trafnidiaeth Gymunedol. Roedd
Greta yn brysur yn trefnu digwyddiadau fel Swyddog Datblygu a Marchnata
ers chwe mis, ac roedd Daniel yn brentis digidol dan nawdd Rank. Rhaid i ni
ddiolch i'r tri am ymateb mor sydyn â mor barod i'r her newydd.
Dechreuodd y tri weithio yn syth ar ymateb i Covid 19. Y peth pwysig oedd
dangos fod cefnogaeth i bobl y Dyffryn, cynnig help a chadw mewn
cysylltiad. Caeodd y caffi ar Fawrth 20, yr un diwrnod â'r ysgolion ac, ar y
diwrnod hwnnw, dosbarthwyd taflen i bob tŷ ym Mhenygroes. Roedd y
daflen yn gofyn i bobl wirfoddoli i helpu, ac yn ail yn holi pwy oedd eisiau
cymorth i bostio/ nol persgriptiwn neu siopa. Un broblem sy'n codi o ynysu
yw unigrwydd, ac mae Elliw a Greta ar ben arall y ffôn i unrhyw un sydd
eisiau sgwrs. Elliw sydd ar gael yn y bore (07539222670) neu Greta yn y
p'nawn (07410982467). Daeth ymateb yn syth gyda 50 wedi gwirfoddoli ac
80 angen help. Mae tîm yr Orsaf yn cael cyfarfod digidol bob bore i weld
beth sydd angen ei wneud ac, wedi tair wythnos, mae'r drefn i weld yn
gweithio. Erbyn Ebrill 4ydd, dosbarthwyd taflenni i dai yn Nhalysarn ac
ymestyn y cynllun. Roedd Llanllyfni wedi cyfarfod yn syth ar Fawrth 17 ac
wedi trefnu eu hunain.

Cyfweliad byr ac Elliw wedi iddi
ddychwelyd o’r Eidal

Ciao mi chiamo Elliw, parle poco Italiano
Enw fi ydi Elliw Owen, dwi'n 26 mlwydd oed ac yn wreiddiol o Felinheli, ond
mi symudais i Dalysarn yn ifanc, felly fanna ma fy ngwreiddiau, yn ddyfn yn
ganol y mynyddoedd a’r coed.
Tra yn yr Eidal buost yn gweithio efo cwmni drama yn dysgu Saesneg i
blant. Sut brofiad oedd hynny?
‘Roeddem yn gwneud 4 sioe wahanol i blant 4-14 oed, ambell ddydd yn
gwneud y sioe 4 gwaith, yn ogystal â'r gweithdai. Roeddem yn mynd i le
gwahanol bob diwrnod neu ddau yn cynnal seminarau a bod hefo'r
athrawon ar ddydd Sadwrn. Prin oedd eu Saesneg, felly roeddwn i'n trio
deall Eidaleg bob dydd. Yn rhyfedd ddigon roedd y rhai yn fy ngrŵp i yn dod
o Gymru - dwy o'r Gogledd a dwy o'r De.’
Beth oeddet ti eisiau ei wneud pan yn gadael Ysgol Dyffryn Nantlle?
Trin gwallt oedd y peth cyntaf nes i ar ôl gadael YDN. Dwi'n licio potchan
gyda make-up a gwallt erioed, felly fforna es i am dipyn.
Buost yn gweithio am gyfnod yng Nghaffi'r Orsaf. Sut brofiad oedd
hwnnw? Do, ac oedd o'n lyfli cael gweithio gyda Pam, a bod yna i weld
cychwyn taith Yr Orsaf.
Be barodd i ti fynd i'r Eidal y llynedd?
Roeddwn yn teithio ar hyd Gogledd yr Eidal gyda chriw o 4 yn dysgu
Saesneg i blant ysgol trwy berfformiadau 'Spettacolo' a gweithdai. Hefyd
rwbath oni'n deud erioed- dwi am dysgu Italian, dwi'm yn gwbod pam ond
roeddwn yn amlwg wedi cael fy nylanwadu ryw ffordd neu gilydd ar ryw
ben. Felly pam ges i'r cyfle i fynd, ym mis Hydref 2019, ar daith i’r Eidal es i ar
fy mhen.
Sut brofiad oedd hwnnw?
Mae diwylliant yr Eidal yn fyw yno. Union be roeddwn i'n dychmygu bysa fo
fel a mwy! Strydoedd bach, caffis a byrddau tu allan, pobol yn enjoio
'Apertivo' gyda’i ffrindiau agos, yfad gwin a siarad yn pasionêt gyda’i ddwylo
yn disgrifio bob darn o stori'r dydd. Nes i wirioneddol ddisgyn mewn cariad
efo'r wlad, pobol, pensaernïaeth a bwyd. Er weithia nes i grio a oedd o'n rili
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anodd, alla i ddim egluro faint o ddiolchgar ydw’i am y bennod yna o fy
mywyd.
Oeddet ti'n barod i ddod adre fis Chwefror? Oeddwn i ddeud y gwir, yn
enwedig yn y mis dwytha. Oedd gen i hiraeth mawr am adra.
Gadewaist yr Eidal ddyddiau cyn i'r ffiniau gau. Sut brofiad oedd hynny?
Reit surreal i mi'n bersonol. Roeddwn i a fy ffrind yn Venice diwrnod cyn y
lockdown official. Tro cynta i mi deimlo'r panic a nath o ddod a fy
ymwybyddiaeth tuag ag y step nesa - sef pellhau cymdeithasol. Oedd pawb
reit paranoiaid wrth guddiad cega a ballu - oni erioed wedi profi huna o
blaen. Hefyd roedd y Carnifal blynyddol ymlaen, felly oedd yna lot, lot o
bobol mewn strydoedd bach - wedi gwisgo i fyny mewn dillad
'masquerade' teimlo'n rhyfadd.
Cefaist swydd fel Cydlynydd Trafnidiaeth Yr Orsaf ym mis Mawrth - be
oeddet yn bwriadu ei wneud yn y swydd honno? Do! Roeddwn yn
bwriadu cario mlaen gyda’u project o’r enw 'Be nawni Dyffryn Nantlle'. Mae'r
project wedi eu sefydlu ers dipyn. Bob pythefnos mae 'Be nawni DN' yn
mynd efo criw o bobol dros 70 am goffi neu am ginio, i gael mynd o’r tŷ.
Hefyd rydan ni yn cychwyn project newydd o’r enw 'O fama i fana'. Y plan
oedd i gychwyn o yn mis Ebrill. Fydd 'O fama i fana' yn broject sydd yn
cefnogi pobol dros 70 yn cynnig trafnidiaeth rhad i fynd i siopa neu i
apwyntiadau meddygol neu gymdeithasol. Ac yn gweithio gyda
gwirfoddolwyr sydd yn cael eu talu am y petrol.
Yn syth wedi Covid-19, newidiodd dy waith, sut mae hynny wedi
effeithio arnat? Ma popeth efo Covid-19 wedi bod reit surreal i fi - o ddydd i
ddydd dwi'n teimlo ydi’r ffordd ora i sbïo ar betha. Dwi'n teimlo'n ddiolchgar
bod ni'n gallu cefnogi pobol fregus ar yr adegau yma. Mae o'n neis gallu
siarad efo pobol a dwi'n edrych ymlaen at gael mynd ar drip 'Be nawni DN'
yn y dyfodol, efo rhai rydan ni'n cefnogi.
Wyt ti wedi dysgu rhywbeth yn ystod y 3 wythnos dwytha? Dysgais
lawer yn y 3 mis dwytha. Taswn i heb fynd i ffwrdd, dwi ddim yn credu y
byddai gen i'r hyder i ddelio efo'r sefyllfa rydw i ynddi rwan.
Beth yw dy obeithion am y dyfodol? Dwi'n trio bod mwy stoic, ac
ymddiried fod pethau yn mynd i weithio. Ond mae angen i hyn redeg ei
gwrs gyntaf a'n bod yn gweld y llun yn ei gyfanrwydd, a dysgu'r holl wersi da neu ddrwg.
Angharad Tomos

Llyfrgelloedd
Gwynedd ar gael
o adref
Ydych chi’n gweld colled heb eich llyfrgell lleol? Wel, diolch i’r
dechnoleg mae modd lawrlwytho pob math o adnoddau gan
Llyfrgelloedd Gwynedd ar-lein.
O ganlyniad i Covid-19, fe fu'n rhaid i lyfrgelloedd a mannau cyhoeddus
gau. Ond, diolch i’r cynnig digidol sydd ar gael trwy Llyfrgelloedd
Cymru, mae modd cael gafael ar bob math o adnoddau am ddim trwy
unrhyw ddyfais sydd gennych wedi’i chysylltu gyda’r we - er enghraifft
e-lyfrau, e-lyfrau llafar trwy Borrowbox, e-glychgronau ac e-gomics trwy
‘RB digital’ a gwefan hel achau ‘ancestry’.
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor
Gwynedd sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd: ‘Yn y cyfnod yma lle bo pawb
adref am gyfnodau hir, mae hi’n bwysig i ni gyd ddiddanu ein hunain a
chadw’n brysur. Mae adnoddau fel hyn am fod yn gysur mawr i nifer o
bobl, yn enwedig gan ei fod ar gael yn rhad ac am ddim. Mae modd
cael yr adnoddau hyn yn Gymraeg ac yn Saesneg ac maen nhw’n addas
i oedolion, plant a phobl ifanc. Dyma gyfle da i bawb gael adnoddau i’n
cadw ni’n ddiwyd mewn cyfnod poenus.’
Gallwch weld popeth sydd ar gael trwy ymweld â
www.gwynedd.llyw.cymru/catalogllyfrgell ac yna dilynwch y
cyfarwyddiadau perthnasol.
Cofiwch, fod angen bod yn aelod o’ch Llyfrgell yn gyntaf! Ond mae
ymaelodi yn broses syml ar y wefan ac yna gallwch gael mynediad at yr
holl adnoddau digidol.
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newyddion pentref
Y GROESLON

elliwhafpritchard@yahoo.com

Trist oedd clywed am farwolaeth Raymond
Tindall, Bod Iago, a fu farw yn dawel yn ei gartref
yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar
Jean, a thad balch a charedig Garry ac Andrew,
a'u partneriaid Elaine a Rhian; taid arbennig
Matthew, Daniel, Iwan a Ben. Anfonwn ein
cydymdeimlad at y teulu i gyd.
Cydymdeimlwn â Raymond, Helen, Guto ac
Edwyn, Talyllyn ar golli tad a thaid sef Evan Glyn
Williams o Dalysarn. Roedd yn frawd i Freda, 22
Cefn Dyffryn ac ewythr i Sian, Grugwen.
Anfonwn ein cydymdeimlad atoch chithau.
Cydymdeimlwn â Hefina Hughes, Heflyn, Y
Grugan ar golli ei chwaer, Gwyneth yn Nhalybont
a Catrin a'r teulu, Trysor, Cae Sarn ar golli
modryb.
Yr un modd, cydymdeimlwn â Marian Wagner, Tŷ
Gwyn, Cae Sarn sydd wedi colli ei hewythr yn
Bournemouth.
Llongyfarchiadau mawr i Margaret Williams, 20
Cae Sarn, ar ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed
ar 27 Mawrth.
Croeso mawr i Anni Fflur, merch fach Rhian
Alaw a Wayne, Tan y Bryn. Llongyfarchiadau i
taid a nain, Martin ac Elen, Y Grugan ac i Robart
a'r teulu yng Nghefn y Coed.
Llongyfarchiadau i Cen a Nesta, Tŷ Mawr ar ddod
yn hen daid a nain i efeilliaid bach Glain ac Enid
Elisa yn Llannor.
Diolch yn fawr iawn i holl drigolion y pentref
sydd gwirfoddoli i’n helpu a’n cadw’n saff mewn
amryw o ffyrdd gwahanol yn ystod y cyfnod
anodd yma.
Merched Y Wawr Pan ddaethom at ein gilydd i
ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Fflur Davies,
ddaru’n un ohonom feddwl y byddai ein
bywydau’n newid cymaint mor sydyn ac na
fyddem yn cael cyfarfod ym mis Ebrill, Mai na
Mehefin. Chawson ni ddim mwynhau cwmni
Leisa Mererid a gwneud ymarferion ysgafn.

CARMEL

Bellach gwneud ymarferion am ddeng
munud bob prynhawn wrth wylio
Prynhawn Da yn ein cartrefi a wnawn!
Doedden ni ddim yn meddwl y byddai
rhaid gohirio’r Cyfarfod Blynyddol ac na
fyddem yn cael mynd ar ein taith
flynyddol. Chawn ni ddim gweld Ela,
Meistres y Gwisgoedd, yn Ysbyty Ifan, tan
y flwyddyn nesaf, a fydd gan Ela ddim
gwaith trefnu dillad aelodau’r Orsedd
eleni chwaith! Ac ni fydd Penwythnos
Preswyl i gael mwynhau cwmnïaeth
aelodau eraill o bob cwr o Gymru.
Ond rydym i gyd yn meddwl amdanom
ein gilydd ac am gyn-aelodau, ac yn
gobeithio bod pawb yn cadw’n ddiogel ac
yn siriol drwy’r cwbl. Er na fedrwn weld
ein gilydd fe wyddom ein bod yn deulu
cynnes a’n bod i gyd yn edrych ymlaen at
gyfarfod eto, a hynny ym Medi gobeithio.
Bydd rhywfaint o raglen y flwyddyn nesaf
wedi ei threfnu. Fe wyddom fod Leisa
wedi cytuno i ddod atom ym mis Hydref a
bod noson Stori tu ôl i’r gwrthrych yn dal
gennym i edrych ymlaen ati. Felly er
gwaethaf yr ansicrwydd presennol,
cofiwch eiriau Mererid Hopwood.
Mae dyddiau blin yn dod i ben
Mae amser gwell yn dyfod.

Carylangharad12@gmail.com
Dyma Elsie a Gruff o
Garmel yn cael hwyl
efo dŵr ar ôl
plannu'r tatws.

Llongyfarchiadau i Elin
Jên a’i chwaer Ani Mai am
basio eu arholiadau
cerdd yn ddiweddar, Elin
gyda rhagoriaeth yn ei
phiano gradd 3 ac Ani
gyda teilyngdod yn ei
gradd 4 ffliwt. Da iawn
Elin hefyd am basio ei
arholiad theori cerdd
gradd 2 gyda
rhagoriaeth.

C LY N N O G FAW R
Mei Mac 01286 660017
aros@bryneisteddfod.cymru

Ymarfer corff un waith y
dydd a chael ychydig o
hanes lleol yr un pryd!
Dyma Gethin Dafydd yn
dysgu am hanes Swyddfa
Bost y pentref.
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L L A N L LY F N I

Heulwen Jones, 4 Glan Aber 01286 880344 • Mrs Hefina Roberts, Gwynfa 01286 881139

Croeso adra Arfon a Mair, Foelas ar ôl mordaith drafferthus a brawychus
iawn o gwmpas De America. Roedd y llong yn methu glanio oherwydd bod
y feirws corona ar ei bwrdd. Diolch i Mair am roi eu hanes ar facebook:
roedd pawb yn falch eich bod wedi cael dod adref yn y diwedd.
Hunangofiant rŵan?
Cydymdeimlir yn ddwys iawn efo teulu’r diweddar Evan Glyn Williams,
Ardwyn, Talysarn a fu farw yn Ysbyty Gwynedd.
Cydymdeimlir hefyd efo teulu’r diweddar Jennifer Love (gynt) yn eu
profedigaeth.
Cofion annwyl at Mari, Mathew a’r teulu, y Fort, ar golli taid a hen daid,
Robin Williams, Pantglas Cennin.
Hefyd at Sylvia a Chris, 22 Ffordd Rhedyw, a’r teulu ar golli modryb Sylvia o
Benrhyndeudraeth.
Dymuniadau gorau a phenblwydd hapus Simon Lee Owen, Maes Castell,
oedd yn dathlu ei 30.
Penblwydd arbennig hapus hefyd i Mrs Wenda Pollard, Maes Castell.
Mi gewch ddathlu yn y man!

Cadw Llan yn daclus:
diolch i’r rhai sydd yn
defnyddio’r awr
ymarfer corff i fynd o
gwmpas yn codi
sbwriel pobol eraill o
gwmpas y lle. Alma a
Meic gasglodd y llond
bagiad yma wrth ymyl
Mynwent Gorffwysfa.
Plîs pawb – ewch â fo
adra efo chi!

Y BONTNEWYDD

Llo Llan: Pwy oedd hwn yn cerdded ganol lôn? Dwi’n gwybod bod y
Llywodraeth yn dweud bod pawb yn cael awr o ymarfer corff bob dydd!
Llongyfarchiadau i Cris a Heulwen, Glanaber, ar ddod yn daid a nain unwaith
eto – ganwyd Dolw Gwenllïan i Llio a Craig, chwaer fach i Ynyr a Buddug.
Llongyfarchiadau hefyd Mrs Katie Roberts, 57 Ffordd Rhedyw ar ddod yn hen
nain unwaith eto.Cadwch yn saff: Corona Trefnwyd cyfarfod yn y neuadd cyn
i’r cloi mawr ddigwydd i weld sut y gallem gefnogi pobol y pentref yn ystod y
cyfnod dyrys yma. Cymerodd nifer o wirfoddolwyr gyfrifoldeb am rannau o’r
pentref. Postiwyd cardiau cymorth trwy flychau post pawb efo manylion
cyswllt.
Diolch yn fawr iawn i’r rhai sydd wedi gwirfoddoli i’n helpu a’n cadw’n saff
mewn amryw o ffyrdd gwahanol yn ystod y cyfnod anodd yma.

Diddordeb mewn hel newyddion y Bont? Cysylltwch efo un o’r golygyddion.

Profedigaethau Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref,
20 Llwyn Beuno, bu farw Janet Catherine Lewis ar Ionawr 31 yn 78
mlwydd oed. Priod gariadus i’r diweddar Brian a mam annwyl
Aled, Awen a Shôn, mam yng nghyfraith Jean, Ian a Shelley a nain i
Rachel, Arwyn a’i gymar Rebecca, Huw, Emyr, Cerys, Elis a Branwen
a hen nain Owen. Hefyd chwaer i John, Nancy a’r diweddar
William a’u teuluoedd. Bu ei hangladd ar Chwefror 21 gyda
gwasanaeth cyhoeddus yn eglwys Sant Gwyndaf, Dinas gan
ddilyn yn Amlosgfa Bangor. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r
teulu oll yn eu galar.
Yn dawel yng nghartref Willow Hall, gynt o Noddfa, 48 Glanrafon,
bu farw Evan Jones ar Fawrth 2 yn 98 oed. Priod annwyl y
ddiweddar Ann Pritchard Jones. Bu ei angladd ar Fawrth 13 mewn
gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor. Cydymdeimlwn yn
ddwys iawn â’r teulu oll yn eu galar.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd bu farw Nicholas (Nick) Emlyn
Taylor o 52 Llwyn Beuno yn 61 oed. Gŵr cariadus i June a thad
ffyddlon i’r diweddar Gavin, Kevin, Michael a’i wraig Ffion. Bu ei
angladd ar Fawrth 16 gyda gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel
Glanrhyd ac fe’i rhoddwyd i orffwys ym mynwent Cefnfaes, Rhos
Isaf. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r teulu oll yn eu galar.
Hefyd bu farw Jane Ann (Jean) Jones, gynt o Gerallt, yng nghartref
Pengwaith, Llanberis ar Fawrth 31 yn 76 oed. Priod annwyl i Eric a
mam gariadus i Kevin, Ian, Keith a Rhian a nain falch i Gwion, Llŷr,
Lois, Iolo, Alun, Aled, Elgan, Elin ac Owain a hen nain i Cadi Mair a
Dolsi Jean. Bu ei hangladd yn hollol breifat oherwydd y sefyllfa
bresennol. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r teulu oll yn eu galar.

Cân y Coronofeirws
Am y Nyrsys a’r Meddygon,
Diolch i chi.
Am ein gwella ni â moddion,
Diolch i chi.
Am eich gofal sydd mor bwysig,
Am ddod rownd hefo’r ffisig,
Am roi cymorth i’r ynysig,
Diolch i chi.

Am Ambiwlans daear ac Awyr,
Diolch i chi.
Am Frigad Dân a’i gweithwyr,
Diolch i chi.
Am yr Heddlu ar yr hewlydd,
Cartrefi’r Henoed a’i gofalwyr,
Banciau Bwyd a’u gwirfoddolwyr,
Diolch i chi.

Am lanhawyr yr ysbytai,
Diolch i chi.
Am y rhai a wna’r gwelyau
Diolch i chi.
Am dimau achub y mynyddoedd,
Hwyl y Bont ac elusennau,
Am ddosbarthwyr y pecynnau,
Diolch i chi.

Am y Ffermwyr a’r Cigyddion,
Diolch i chi.
Am ein bwydo ni yn gyson,
Diolch i chi.
Siopau bwyd a’r archfarchnadoedd
Sydd yn aros yn agored,
Anfonwn atoch glod a chariad,
Diolch i chi.

Am y postmyn â’u llythyrau,
Diolch i chi.
Am Swyddfeydd y Post a’r Banciau,
Diolch i chi.
Am y rhai sy’n casglu sbwriel,
A’i ddidoli yn ddi-ddiwedd,
Cyn eu dodi yn nhwll y chwarel,
Diolch i chi.

Am Weinidogion a’u gwasnaethau,
Diolch i chi.
Am Ymgymerwyr yr angladdau,
Diolch i chi.
Am holl weithwyr y Cyfryngau,
Newyddiadurwyr a’u papurau,
Heb anghofio’r Iôr sydd orau,
Diolch i chi.

Gyda diolch
arbennig i Peter
Garlick a Janice
Salisbury a holl
aelodau Pwyllgor
Gŵyl Y Bont.
Catrin Jones
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PENYGROES

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

Pen-blwydd Melvyn Wel dyna ddiwrnod gafodd Mel (Melvyn Parry)
wrth ddathlu ei benblwydd arbennig yn 50. Ar ôl cael cinio hefo
Gwen ei fam yng nghaffi’r Orsaf cafodd glamp o syrpreis wrth i griw o
hogia’r clwb sgwters landio tua allan i ddrws y caffi – allan â fo i
ysgwyd llaw hefo pob un a chael ei gludo yn lori O G Owen i
Gaernarfon - dyna daith – escort ar hyd y daith o Benygroes i
Gaernarfon.
Dyna olygfa wrth i’r osgordd gyrraedd y maes – tyrfa fawr allan yn
aros amdano a’r rhai oedd o gwmpas yn methu deall pwy oedd y
person yma oedd yn cael y fath sylw a pham.
Roedd parti wedi ei drefnu yn Copa a chriw mawr wedi dod at ei
gilydd i fwynhau adloniant gan Phil Gas ac yn wir roedd Phil wedi
cyfansoddi cân yn arbennig ar gyfer yr achlysur.
Dim ond tair llythyren sydd angen ac mae pawb yn gwybod am pwy
da ni’n son – dim ond un Mel.
Diwrnod arbennig felly i berson arbennig iawn. Dal ati Mel – ti’n
werth y byd.
Anfonwn ein cofion cynhesaf at Brenda Baum Jones, Bryn Ffynnon,
Ffordd Clynnog yn dilyn cyfnod yn yr Ysbyty wedi iddi dorri ei chlun.
Llongyfarchiadau i Robin a Carys Roberts, Stryd Fawr sydd wedi
dathlu eu priodas ddiamwnt yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Lena Jones, 9 Stryd yr Wyddfa sydd wedi dathlu
ei phenblwydd yn 80 oed.
Cydymdeimlwn â’r Parchedig Daphne Hollings, Nythfa, Ffordd y Sir
a’i brawd Michael Hollings, wedi iddynt golli eu mam Eunice oedd yn
byw yn yr Alban.
Hefyd Liz, Llwyn y Fuches sydd wedi colli ei chwaer, Jennifer.
Llongyfarchiadau i Gladys, Ffordd Llwyndu a Huw, Stryd yr Wyddfa
ar ddod yn hen nain a taid am y tro cyntaf. Ganwyd merch fach Anni
Fflur i’w wyres Rhian a’i phartner Wayne sy’n byw yn Y Groeslon.

NEBO a NASARETH

Cydymdeimlwn yn ddwys â Lydia, Llwyn y Fuches ac Ellen, Ffordd
Llanllyfni ar golli eu brawd Evan Williams yn Nhalysarn. Mae’n
meddyliau â Betty ei wraig, Raymond a Huw y meibion a’r teulu oll yn
yr amser anodd hwn.

Babi Newydd Llongyfarchiadau mawr i Craig a Llio, Llys Tegid, Allt
Doli ar enedigaeth eu hail ferch, Dolw Gwenllian, chwaer fach i Ynyr a
Buddug. Croeso i chi atom ym Mhenygroes a gobeithio y byddwch yn
ymgartrefu yma yn fuan iawn. Dyma Dolw ar ei gorymdaith gyntaf.

OPHuws, Bryn Gwyn, Nasareth • 01286 881176

Cydymdeimlo Carwn gydymdeimlo yn ddwys iawn efo Rhiannon
Elias, a gollodd ei chymar Tomos Davies ddiwedd Mawrth. Bu farw
Tom yn ifanc gan adael dau o blant bach. Dylan yn bedair oed, a
Morgan dim ond pythefnos oed pan fu farw ei dad. Cydymdeimlwn
yn fawr iawn gyda theulu Tomos, a hefyd Twm, Delyth Elias a'r teulu
yma yn Nebo.
Cydweithio Mae'r aflwydd sydd wedi ein taro yn ddiweddar wedi
dod a phobl at ei gilydd i gydweithio er lles eraill yn y gymuned. Dan
arweiniad y Pwyllgor Ardal cafodd trigolion nodyn trwy eu drws yn
nodi rhifau ffôn i gysylltu am gymorth i nôl pils a crîm o'r feddygfa
ynghyd ag anghenion eraill. Mae'r grŵp yn cysylltu ar ffesbwc mewn
rhaglen gaeth, ac yn gweithredu yn effeithiol iawn. Mae nifer o
drigolion Nebo a Nasareth yn oedrannus, a rhai ohonynt heb deulu
agos i fod yn gymorth iddynt, felly mae hwn yn wasanaeth hanfodol.
Diolch yn fawr iawn i'r holl wirfoddolwyr sy'n rhoi o'i amser i helpu
eraill llai ffodus.
Er iddi fod yn amser pryderus iawn i bawb, mae'n bosib bod y profiad
yn gyfle i ni gyd edrych ar y ffordd ydan ni'n byw yn y gymdeithas,
gan sylweddoli a gwerthfawrogi bod yn rhan o gymuned yn bwysig
iawn.
Mae gobaith eto Er y cyfyngiadau presennol oherwydd y firws
melltithiol, mae clywed bod Alison Jones yn paratoi ar gyfer y
gystadleuaeth flynyddol ‘Am y gorau i dyfu tatws mewn bwced’ yn
brawf bod gobaith eto i’r hen fyd yma. Bydd angen i chi ddatgan
diddordeb ar dudalen gweplyfr Nebo a Nasareth, lle cewch
wybodaeth am y drefn o ddosbarthu’r tatws. Bydd sut mae
gweithredu’r ddefod pwyso ym mis Gorffennaf eto i’w ddatgelu. Mae
rhai tatws eisoes wedi eu dosbarthu ond mae eto digon yn weddill,
felly archebwch eich tatws plannu ac ewch ati i blannu.
Dim croeso i ymwelydd Mae cryn sôn wedi bod yn y wasg ynglŷn ag
ymwelwyr hunanol sy’n mynnu dod i gefn gwlad, er y rhybuddion i
beidio.
Gall LLEU ddatgelu fod ymwelydd cyfrinachol wedi cyrraedd Bwlch

e-bost ohuws@toucansurf.com

Gwyn, Nebo yn ddiweddar a hynny’n slei bach ac yn ddirybudd.
Ychydig o bobol sy’n ymwybodol o hyn, gan fod yr ymwelydd yn
cadw allan o olwg pawb, ac yn rhedeg i guddio pan gaiff ei weld. Be
sy’n bryderus yw’r posibilrwydd gall fod gan yr ymwelydd hefyd
deulu niferus, er nad oes tystiolaeth o hyn.
Yn ffodus ‘does dim angen hysbysu’r Heddlu am yr ymweliad, chafodd
yr ymwelydd ddim croeso gan drigolion Bwlch Gwyn a chafodd ei
garcharu - mewn trap – Ie! llygoden oedd yr ymwelydd sydd bellach
wedi diflannu. Oes neges yn y stori?
Planhigion Fron Goch Yn anffodus iawn mae’r gwaharddiad ar
siopa wedi effeithio ar nifer o fusnesau lleol, gan gynnwys Canolfan
Garddio Fron Goch. Mae perchnogion wedi penderfynu cynnig
gwasanaeth dosbarthu, rhag difa’r cynnyrch sy’n drist ond yn
anorfod. Mae’r Pwyllgor Ardal wedi penderfynu prynu cyflenwad i’w
gosod mewn llefydd cyhoeddus yn yr ardal, fel ger y Gofeb rhyfel.
Bydd hefyd planhigion ar gael i unigolion, ac awgrymir cyfraniadau
gan unigolion i'r Pwyllgor Ardal ar gyfer y planhigion preifat, a rhodd
gan y Pwyllgor ar gyfer y planhigion cymunedol. Mae gan Fron Goch
hefyd ystod o lysiau blynyddol, ond mae'n rhy gynnar i blannu wrth
gwrs, ond gellir eu cadw yn ddiogel, byddai'n rhywbeth diddorol i'w
wneud os yw pethau'n dal i fod dan y cloi mawr.

Lle mae hwn?
Y lleoliad yma yn eithaf
hawdd eto'r mis hwn.
Cadwch yn ddiogel!

T A L Y S A R N Mrs Ellen Pritchard, Isallt, Ffordd yr Eglwys • 01286 880711
Cydymdeimlo Yn dawel yng nghwmni ei deulu ym Mryn Seiont Newydd, ac o 6
Ffordd Bryncelyn, Talysarn yn 82 mlwydd oed bu farw Peter Carroll. Gŵr
cariadus a ffyddlon Jean, tad arbennig Peter a'r diweddar Diane, a thaid
arbennig i'w wyrion a'u teuluoedd. Cydymdeimlwn gyda’r teulu oll.
Drwg gennym oedd clywed am farwolaeth Anita Jones, gwraig y diweddar
Emyr Wyn Jones, a mam i Glyn, Plas Gwernoer, Talysarn gynt, a fu farw yn 85
mlwydd oed ym Mhlas y Dŵr, Bontnewydd.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn dilyn salwch byr ond creulon, bu farw Evan
Glyn Williams, Ardwyn, Talysarn yn 79 mlwydd oed. Priod ffyddlon a balch
Betty (cyn Aelod Seneddol Conwy), tad annwyl Raymond a Huw, taid perffaith
Guto ac Edwyn a thad-yng-nghyfraith ac un o ffrindiau gorau Helen.

RHOSGADFAN
Ann Thompson,16 Gwelfor 830226
Llongyfarchiadau i David Carl Jones ar ddathlu ei
benblwydd yn 30 oed yn ystod mis Ebrill.
Hefyd llongyfarchiadau i Thomas Devine ar ddathlu ei
benblwydd yn 18 oed.
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Ellen Pierce Jones, Gwern, Saron (01286 831337)

Pwdin Mango Hawdd
• 2 dun 425g o fangos, wedi’u draenio
• pot mawr 450 – 500g o iogwrt Groegaidd
• tun ‘Carnation caramel’
Tynnwch hanner y mangos o un tun a’u cadw i addurno’r pwdin.
Rhowch y gweddill mewn dysgl fawr gyda’r iogwrt a’r caramel.
Cymysgwch y cwbl yn dda gyda blendar llaw neu hylifwr (liquidizer).
Tywalltwch i ddysgl fawr a’i roi’n yr oergell am o leiaf 4 awr, neu dros
nos. Cyn ei weini addurnwch gyda gweddill y mangos.

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr
Urdd, 18 Mai 2020 –
Stopio’r Cloc ac Ailddechrau
Thema neges eleni yw dyhead pobl ifanc i weld y byd yn gwrando ac yn
dysgu o argyfwng feirws Covid-19. (urdd.cymru/heddwch) Mae’r Neges
Heddwch ac Ewyllys Da yn unigryw i Gymru, ac wedi ei danfon yn
flynyddol ers 98 o flynyddoedd - dyma’r unig neges o’i fath yn y byd.
Gofynnaf am eich cefnogaeth i helpu pobl ifanc Cymru ar y 18fed o Fai i
wneud hon y neges fwyaf mewn hanes.
Bydd y neges yn cael ei chyhoeddi o gyfrifon cymdeithasol Urdd
Gobaith Cymru ar ddydd Llun y 18fed o Fai ac rydym yn gofyn i chi
wneud o leiaf 1 o’r 3 peth canlynol:
1. Aildrydarwch / postio y neges ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
ar yr 18fed o Fai gyda Emoji baner eich gwlad chi / Emoji y byd / Eich
hoff Emoji ac #heddwch2020#
2.Paratowch ymateb i’n neges ni - gall hyn fod yn lun/geiriad /gair o
gefnogaeth /lluniau / fideo /can gan ddefnyddio #heddwch2020 neu ei
ebostio at heddwch@urdd.org
3.Anogwch eich ffrindiau a chysylltiadau ar draws y byd i ymateb
Helpwch yr Urdd. Helpwch Gymru. Helpwch ein Pobl ifanc i gyrraedd 15
miliwn o bobl mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!
Eisiau mwy o fanylion e-bostiwch - heddwch@urdd.org Rhian Iolo
Brewster Prif Swyddog Gweithredol Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr
Urdd.

Atebion Croesair Ebrill
Ar Draws:
1.Cymreictod 7.Amserol 8.I’r gad 10.Blinder 11.Ianws 12.Ymgodi
15.Claddfa 17.Ionor 18.Asgellwr 21.Drama 22.Goronwy 23.Prydferthwch.
I Lawr:
1.Cosbi 2.Mared 3.Egluro 4.Crisial 5. Organydd 6.Datblygiad 9.Distawrwydd
13.Genwair 14.Dyrnaid 16.Dau gae 19.Gareth 20.Llinach
Derbyniwyd 18 cynnig. Dau yn unig lithrodd - un yn cynnig ‘Cymreigdod’
(1 Ar Draws) a ‘Darbwylliad’ (6 I Lawr), a’r llall yn cynnig ‘Cloddfa’
(15 Ar Draws)
Wele enwau’r 16 cywir: Paul Davies, Mona Thomas, Mena Williams,
Angharad Tomos, Ifor Baines (Penygroes) Awen Roberts, Emrys Griffiths
(Rhosgadfan) Eluned H.Jones, John Bryn, Anwen Roberts, Endaf Jones,
Janet Williams (Y Groeslon) Elen McKean (Bontnewydd) Eirlys Huws
(Bont-goch, Ceredigion) Anna Yardley Jones (Penrhyndeudraeth) Marnel
Pritchard (Llandwrog)
Enillydd y £5 yw Paul Davies, Glyndŵr, 21 Ffordd y Sir, Penygroes,
Gwynedd LL54 6ES
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Atebion i

Len Jones • Glan yr Afon • Y Groeslon • Caernarfon • LL54 7TY erbyn Mai 18
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....................................................................

Un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, rh, th
1

2

3

4

8

8

5

6
7

10

9

11

12

13

14
13

14

15

19
18

20
19

20

22

23

16
17

18

21
22

24
23

21

25

AR DRAWS

I LAWR

1. Daw hon â ni i safle is (5)
4. Dioddefaint yr un ifanc
ddechrau’r p’nawn (4)
7. Dinistrio ar y we er mwyn
sicrhau un sy’n rhwymo (5)
8. Taro Len druan am ei fod yn
oedi ar y ffordd (7)
10. Gwerthfawrogi… a mwy (7)
11. Yn estyn ergyd, ond mewn
modd addfwyn, coeliwch neu
beidio (5)
12. Mae Owen Tudur yn y cwm,
yn arddangos defnydd ei
ddillad (5)
14. Mae’r gaseg enwog, wrth
garlamu’n ôl, yn cludo
rhywbeth (5)
17. Arian tramor sydd yn dod o
Lerpwl (5)
19. Angen sicrwydd? Bydd hwn o
gymorth (7)
22. Er swnio fel daioni i’r ferch
mae hi’n dioddef cyflwr o
anwybod (7)
23. Stad o anneall pan fo pethau
heb fod yn glir (5)
24. Y tir sydd â’i odreon yn llaith a
hallt (4)
25. Croniclir hanes rhan o’r Eidal
enwog ar hon (5)

1. Grym eithriadol sy’n andwyo
trwyn un o Gaernarfon (7)
2. Ai pâr o’r rhain sydd i’w gweld yn
y Ddyfrdwy lonydd? (5)
3. Ai smala ryfeddol? Na, mwy o
ddichell yw! (6)
4. Ieuenctid yw prif nodwedd
hwn (7)
5. Mae rhai mathau yn ddigon i
beri ichi dagu (5)
6. ’Cofiwn am niferoedd tlawd,’
medd y blaenoriaid. A dyma’r
union nifer (4)
9. Merch sy’n cyfrannu at y
drafodaeth rhwng dau? Mae hi yn
hanner y sgwrs (5)
12. ‘Daeth cysgod sydyn dros y
waun…,’ meddai’r bardd gynt,
wrth weld y du yn dychwelyd
i’r cyll … er mai coch oedd! (5)
13. Gwelir fod offeryn cerddorol, i
raddau helaeth, o fewn
mis – a hynny sy’n caniatau inni
berchnogi’r tŷ (7)
15. Llifa o gesail Yr Wyddfa nes dod i’r
morglawdd (7)
16. Fel ambell unawd eisteddfodol ac
ambell ddarn o dir (6)
18. Am mai fi oedd y ffefryn yng
Nghydweli roedd mwy o’r
rhain imi (5)
20. Bro ddiogel, tybed? Mae’n rhan
o’r ward a lanhawyd (5)
21. Swnio braidd fel bod hwn a’r llall
ac arall yn ymdrechu (4)
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Cyngor doeth gan Dyffryn Nantlle 2020

Awr bob dydd!
Wel er gwaethaf y cyfyngiadau sydd arnom i gyd ar hyn o bryd mae trigolion

Rhosgadfan yn lwcus iawn o’i milltir sgwâr. Dyma ddetholiad o rai ohonom yn
gwerthfawrogi y tywydd braf, y golygfeydd godidog a’r ffaith ein bod yn cael
mynd allan i ymarfer unwaith y dydd.

Rhian ac Andrew yn darganfod llwybrau gwahanol, hynny ydi
pan nad ydi Rhian yn brysur yn coginio i demtio pawb ar y
‘Curo corona coginio’!

Dylan a Nia Humphreys a’r plant yn dreifio,
creu a cherdded.

Nel y ci wrth ei
bodd efo’r holl
ymarfer
ychwanegol
ma hi yn gael
rwan fod pawb
o’r teulu yn
mynd a hi am
dro!!

Arwyn Herald
yn troedio hen
lwybrau.
Ffion Thompson yn codi
llaw ar deulu Gwelfor.

