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Yn y rhifyn hwn: 

Golygfa Gwydyr,  

Stryd yr Arad 

Llanrwst,  

LL26 0AG  

Ffôn: 01492 642 110  

Ydych chi’n cael trafferth 

cysylltu â swyddogion neu 

ddim yn gwybod i bwy mae 

angen gofyn yn y lle cyntaf?  

Oes gennych chi syniad 

efallai y bydd gan bobl eraill 

ddiddordeb ynddo? Neu 

eisiau sefydlu grŵp lleol? 

Efallai y gallwn ni eich helpu 

gyda hyn.  

Galwch heibio am sgwrs.  

Efallai y gallwn ni eich 

AMSER AM SGWRS 

Mae’n gynnes ac yn 

glyd. Cewch baned o 

de/coffi a bisged. 

Ein canolfan 

Fersiwn Saesneg o’r newyddlen hefyd ar gael 

 

Lansio ein cylchlythyr cyntaf 

“Creu cymuned iach a chadarn yn Nyffryn Conwy.” 

Mae ein tîm brwdfrydig yng Ngolygfa Gwydyr yn falch 

o gyflwyno ein cylchlythyr cyntaf un. Rydym ni’n bwri-

adu llunio cylchlythyr bob tymor er mwyn hyrwyddo 

gwaith a gwasanaethau Golygfa Gwydyr yn ogystal â 

gweithgareddau eraill yn y gymuned. Cadwch lygad ar 

agor am y rhifyn nesaf yn eich siopau neu dafarndai 

lleol neu cymerwch olwg ar ein fersiwn ar-lein ar 

www.golygfagwydyr.org 

 

Pwy ydym ni?  
Mae Golygfa Gwydyr yn fenter gymdeithasol yn Llanrwst 

gafodd ei sefydlu yn 2004. Rydym ni’n fudiad nid-er-elw 

gyda’r gymuned yn ganolog i’n gwaith. Mae ein 

gwerthoedd yn canolbwyntio ar bobl y gymuned yn cym-

ryd rhan, arfer gwrth-wahaniaethol ac arfer sydd â’r sylw 

canolog ar yr unigolyn. Rydym ni’n creu incwm trwy logi 

ystafelloedd, gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau, 

cyrsiau a gwaith codi arian ond rydym ni’n dibynnu llaw-

er ar gymorth grantiau. Rydym ni’n cyflogi tri swyddog 

prosiect sy’n adrodd i fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n 

cynnwys 8 o bobl leol y gymuned.  

Anfonwch eich 

lluniau atom i’w 

cynnwys yn ein 

cylchlythyr 

E-bost: rosie@golygfagwydyr.org 

 

Rydym ni’n cynnig  
 Canolfan Groeso a Gwybodaeth (yn cynnwys 

toiledau cyhoeddus/cyfleusterau newid baba-

nod/Wi-fi/Y rhyngrwyd/Beth sydd 

ymlaen/Gwybodaeth am gludiant a mwy 

 Sied Dynion 

 Clwb Swyddi 

 Gweithgor Caerdroia (gwaith cynnal a chadw, 

adeiladu, amgylcheddol) 

 Dan y Coed – datblygu syniadau newydd/grŵp 

theatr/defnyddio’r safle a rhaglen olynol o ddig-

wyddiadau  

 Perfformiadau Synhwyraidd Labrinth Caer-

droia  

 Twristiaeth Gymunedol  

 Rheoli Coetiroedd  

 Cydweithfa Tanwydd Pren Cymunedol  

 Ioga i Ferched  

 Cymdeithas Ffrindiau Gwener 1.30-3.30 



 

 

Ein nod 

Rydym ni’n helpu i 

adfywio’r economi leol 

yng Nghoedwig Gwydyr 

a’r gymuned wledig. 

Rydym ni’n gwneud hyn 

trwy gyflwyno a chefnogi 

mentrau cymdeithasol 

cynaliadwy sy’n ystyried 

yr amgylchedd ac yn dod 

â gwellhad gweledol i’r 

amgylchedd.  
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BETH SYDD WEDI BOD YN DIGWYDD…... 

 

Grant y Loteri  

Ein gwerthoedd 

Perthynas y gallwch 

ymddiried ynddi, 

cydraddoldeb, cyfiawnder 

cymdeithasol, gwrth-

wahaniaethu  

Cymryd rhan yn deg 

mewn agweddau 

cymdeithasol ac 

economaidd  

Cymryd rhan mewn 

democratiaeth 

Gweithio a dysgu gyda’n 

gilydd 

Cydweithredu, 

hunanbenderfyniad, 

cefnogaeth cyfoedion a 

chymorth cyffredin. 

Saif Llanrwst ar gyrion Coedwig Gwydyr, er hynny, erbyn heddiw tydi pobl prin yn sylwi 

arni neu yn mentro am dro i’w pherfeddion. Ers talwm roedd y goedwig yn un o’r prif 

lefydd oedd yn cynnig gwaith i bobl ac roedd cyfoeth yr ardal yn dibynnu ar y goedwig 

yn ogystâl ag amaethyddiaeth. Mae llawer o straeon a chwedlau wedi’u selio yno, o 

hanesion Llywelyn i’r tân mawr yn 1938 ac mae gan Lanrwst gysylltiadau hanesyddol 

sy’n mynd yn ôl sawl cenhedlaeth.  

Gall Coedwig Gwydyr gynnig sawl budd i’n cymuned ond mae hi’n anodd gwireddu’r 

buddion hyn rŵan bod y goedwig wedi’i datgysylltu o’r gymuned a chyda chyn-lleied 

ohonom ni’n gweithio yno. Y llynedd gofynnodd Golygfa Gwydyr i bobl sut oedden 

nhw’n teimlo am fyw yng Nghonwy gwledig a beth fuasen nhw’n hoffi ei weld yn dig-

wydd. Bu i lawer grybwyll fod y goedwig yn lle pwysig felly cynigodd Golygfa Gwydyr 

ffyrdd o ddefnyddio’r goedwig er budd y gymuned.  

Mae hyn wedi arwain at gyflwyno cais i raglen y Loteri, Creu Eich Lle. Rydym ni’n gofyn 

am nawdd i gryfhau ein cyswllt gyda’r goedwig trwy waith rheoli cymunedol a gallu 

mynd at y coetir a’i adnoddau. Rydym ni’n gobeithio bydd ein prosiect yn gwneud i bobl 

deimlo ein bod ni’n berchen ar ein coetiroedd (mae llawer o Goedwig Gwydyr yn rhan o 

ystad Llywodraeth Cymru felly pobl Cymru sy’n berchen arni beth bynnag) a’n gwneud 

ni’n falch o’n amgylchedd naturiol. Rydym ni’n disgwyl cael gwybod ym mis Ebrill os 

ydym ni wedi bod yn llwyddiannus, ac os fyddwn ni, byddwn ni’n hyrwyddo ac yn dathlu 

llawer.  

Mae Golygfa Gwydyr eisoes wedi arwyddo cytundeb gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 

fydd yn gadael inni reoli dau safle: Caerdroia—11 hectar o goedwig coniffer lle mae 

gennym ni eisoes ein theatr labrinth; a’r ardd goed—3 hectar yn cynnwys yr ardal bicnic 

wrth yr A5 rhwng y Rhaeadr Ewynnol a’r Tŷ Hyll.  

Bydd y coetiroedd yn cael eu rheoli er mwyn cynnig lle i gynnal gweithgareddau 

cymunedol ac er mwyn gwella llesiant. Byddwn ni’n defnyddio adnoddau’r coetir a 

nawdd y Loteri ar gyfer:  

 Digwyddiadau cymunedol – Theatr Caerdroia, diwrnodau agored, teithiau cerdded, 

gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar. 

 Dysgu cymunedol – gwyddoniaeth dinasyddion i oedolion a phlant, hyfforddiant sy’n 

seiliedig ar waith, gwybodaeth am hanes a diwylliant lleol.   

 

Nawdd  

Rydym ni’n creu incwm trwy logi ystafelloedd, gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau, 
cyrsiau a gwaith codi arian ond rydym ni’n dibynnu llawer ar gymorth grantiau. 

Rydym ni wrthi’n datblygu dau o’n prosiectau yn ffrydiau incwm dichonol er mwyn cefnogi’r 
fenter gymdeithasol yn ariannol, gan gynnig strategaeth fydd yn ein rhyddhau o fod yn 
ddibynnol ar gymorth grantiau yn y bôn wrth inni diogelu’r asedau uchod gaiff eu rheoli gan 
y gymuned.    

Os hoffech chi ein helpu ni i godi arian mewn unrhyw ffordd yna cysylltwch â ni drwy 
ffonio 01492 642 110 



 

 

Os ydych chi eisiau ein helpu neu yn ystyried gyrfa mewn gwaith cymunedol, rheoli coetiroedd, celf gymunedol 

neu waith amgylcheddol, gall Golygfa Gwydyr gynnig profiadau ichi i helpu i ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a 

dealltwriaeth ac ychwanegu at eich CV. Cysylltwch â Rosie am fwy o wybodaeth. Ymunwch â Chlwb Swyddi 

Golygfa Gwydyr lle byddwn ni’n hysbysebu unrhyw swyddi cyflogedig a chyfleoedd i hyfforddi.  
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Caiff y rhai sy’n cymryd rhan gynnig o wahanol gyfrifoldebau mewn gwahanol agweddau o’r prosiect. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Rheoli coetiroedd (strimio, brigdorri a thorri coed)  

 Prosiectau amgylcheddol (adeiladu meinciau a llochesi) 

 Prosiectau celf amgylcheddol yn defnyddio llannerch yn y goedwig. Plannu gwlân lliw ac edrych ar ôl 
gwlâu planhigion  

 Perfformiadau bywiog a chyfareddol 

 Helpu gyda gwaith gweinyddol a thasgau yn ein canolfan  

 Helpu i redeg gweithgareddau yn y ganolfan gan gynnwys grwpiau cymunedol a chlwb swyddi.   

CYFLEOEDD GWIRFODDOLI 

01492 642110 

Golygfa 

Gwydyr 

Coed 

tân ar 

werth 

Danfon £5 

neu cewch 

gasglu o  

Bin du llawn 

(200kg): 

Pren caled 

£20 

Pren meddal  

£15 

 

 

BETH SYDD I DDOD……. 

 

Gwirfoddoli 

Clwb Swyddi — Dydd Llun 10yb-4yp 

Ydych chi’n ddi-waith ac eisiau cymorth gyda’ch CV, ceisiadau swydd neu i chwilio 

am waith ar-lein? Mae gennym ni gyfrifiaduron ar gael, fe allwn ni eich cefnogi a’ch 

cynghori a bydd y tegell bob tro ar y tân. Gofynnwch am ba gymorth sydd ar gael 

ar gyfer hyfforddiant — Hylendid Bwyd, Cymorth Cyntaf neu TGCh.  

Sied Dynion — Dydd Iau 10:30yb-12:30yp 

Rydym ni wedi gallu sefydlu a rhedeg y grŵp hwn gyda chefnogaeth Golygfa 
Gwydyr a chan ein bod ni wedi derbyn grantiau a chefnogaeth gyffredinol gan Gar-
trefi. Mae gennym ni sied sy’n llawn offer ac rydym ni’n ei ddefnyddio i wneud po-
tiau blodau ar gyfer y grŵp Cymru yn ei Blodau yn ogystal â chreu a gosod ffram-
iau ar gyfer y gwaith celf a’r lluniau. Rydym ni’n rhannu ein sgiliau gan gynnwys 
TGCh, gwaith coed a ffotograffiaeth. Rydym ni’n gwahodd siaradwyr draw, yn hel 
atgofion ac yn rhannu profiadau bywyd. Mae croeso i ddynion o bob oed. £1 y tro. 

GRŴP CELF 
Dydd Llun 10:30yb – 12:30yp 
Mae’n anffurfiol, yn hwyl ac yn hyfforddiant ardderchog. Y Sied Dynion sy’n cynnal 



 

 

Manylion Cyswllt Lleol 

Cyngor Tref Llanrwst 

Ffôn:  01492 643221 neu 07841 866826                      
E-bost:  clercllanrwst@outlook.com 

Canolfan Deulu Llanrwst:  

Ffôn: 01492 574140 neu 07826 876973             
Tudalen Facebook: Llanrwst family centre/Canolfan 
Deulu Llanrwst 

Tîm Mynediad Conwy:  

Ffôn: 0300 456 1111   

E-bost: wellbeing@conwy.gov.uk  

Datrysiadau Tai Conwy: 

Ffôn: 0300 124 0050 

E-bost: enquiries@cartreficonwy.org  

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth www.golygfagywdyr.org 

 

Cath y dref  

Diwrnod arferol arall…. 

Rydw i wedi dod o hyd i gartref newydd a chlyd yma 

yng Ngolygfa Gwydyr. Pan fydd y nosweithiau’n oer 

bydda’ i’n cael aros yma. Rydw i’n cael fy mwydo bob 

dydd ac mae gen i lecyn braf wrth ymyl y ta n. Rydw 

i’n hoffi helpu yn y swyddfa fel therapydd i bawb sy’n 

dod draw.   

Mwynhau’r parti 

Nadolig 

Llongyfarchiadau i Janet Pierce. Ar ol 50 mlynedd o wirfoddoli gyda’r Girl Guides dyfarnwyd 

Janet a British Citizens Award ym Mhalas Westminster. Cyflwynwyd yr achlysur gan Bradley  

Walsh, gwelir yma hefo Janet……………... 

GIRL GUIDES, LLANRWST 

Gwasanaeth Diogelu Plant 

Oriau swyddfa: 01492 575111 
Tu allan i oriau swyddfa: 01492 515777 

Mewn argyfwng, cysylltwch â’r heddlu. 

Yr Heddlu: 

Ddim mewn argyfwng :0300 330 0101  

Rosie Evans 

Cadeirydd – Clwb Swyddi – Sied Dynion 

rosiee@golygfagwydyr.org 

07843 766 054  

Pwy ydy pwy yn GG: 

Liz Davies 

Trysorydd 

lizn@golygfagwydyr.org 

07709 795 677  

Roger Davies 
Ysgrifennydd y Cwmni– Rheoli Coetiroedd 
rogerd@golygfagwydyr.org 
07792 237 927  

Gwybodaeth yn gywir pan argraffwyd y rhifyn. Hawlfraint 2017 
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