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Ganolfan yn y Gymuned 
Cylchlythyr Canolfan y Fron 

Ionawr 2021 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Gobeithiwn y bydd 2021 yn llawer gwell na’r flwyddyn sydd newydd 
ddarfod. 

Y Siop 

Mae gwelliannau’r Siop mwy neu lai wedi’u 
cwblhau ac mae cais i werthu alcohol wedi cael 
ei baratoi.  Mae trosi’r swyddfa gyferbyn a’r 
Siop yn ystafell stoc wedi ein galluogi i gynyddu 
ein stoc felly os nad ydych yn gweld beth 
rydych eu hangen, gofynnwch, efallai y bydd yn 
yr ystafell stoc.  Mae argaeledd llefrith dal yn 
achosi pryder oherwydd bod galwad yn 
amrywio yn sylweddol.  Rydym yn cynnal 
arolwg o werthiant llefrith dros yr wythnosau 
nesaf er mwyn deall eich gofynion yn well. 

Y Caffi 

Mis diwethaf dywedom – gwyliwch yma!  Oherwydd 
Vovid-19 nid ydym yn gallu ail agor Caffi’r Eliffant ar gyfer 
bwyta i mewn ond rydym wrth ein bodd gael adrodd ei fod 
wedi ail agor fel gwasanaeth bwyd parod yn gweini Pitsas, 
Bara Fflat a Byrgyrs.  Gweler tudalen 4 i ddarganfod mwy! 

Y Llety 

Rydym bellach wedi gosod tegellau yn yr ystafelloedd er 
mwyn i ymwelwyr gwneud te a choffi.  Roeddem hefyd 
wedi prynu bagiau brecwast i’w gwerthu i ymwelwyr pan 
fu Cymru unwaith eto yn gorfod cloi lawr.  O ganlyniad, 
rydym wedi gorfod cau’r Llety a chanslo  nifer o neilltuadau 
dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rydym wedi tacluso’r 
paent yn yr ystafelloedd ond ni fydd yn debygol y cawn ail 
agor cyn Pasg.  Oherwydd y cloi lawr presennol, rydym 
wedi cau’r Llety am y tro gyda cholled fawr i  refeniw'r 
Ganolfan. 

 

Dalton Pringle yn 
barod i helpu 
cwsmeriaid dros 
gyfnod y Nadolig 
yn y Siop. 

Rhentu’r Neuaddau 

Roedd rhentu’r neuaddau wedi dechrau’n ôl cyn y cloi lawr 
presennol; roedd dosbarthiadau Yoga, Pilates a gwersi 
hyfforddi cwn ynghyd ag ambell cyfarfod busnes a 
cherddwyr.  Yn anffodus, mae’r rhain wedi gorfod cael eu 
gohirio nes bydd y cloi lawr presennol yn cael ei gollwng. 

Newidiadau Staff 
Mae cau’r Llety, am y tro, yn golygu nad ydym yn gallu adnewyddu contract y Rheolwr Marchnata (Llety), Jim 
Embrey. Roedd Dalton Pringle, a oedd yn gyfrifol am lanhau’r Llety, wedi cael ei symud i’r Siop ar sail rhan 
amser tra roedd  bwciadau'r Llety yn isel oherwydd Covid-19.  Fe fydd yn canolbwyntio ar y Siop tra mae’r 
Llety wedi cau.  Mae Cadi Glyn a oedd hefyd yn y Siop, wedi mynd i’r Brifysgol yn Lerpwl. 

Y Bwrdd 
Mae Alison Palmer wedi ymuno a’r Bwrdd fel aelod cyfetholedig.  

Mae Eiriona Williams, a ddaeth yn aelod cyfetholedig yn ddiweddar, wedi cymryd cyfrifoldeb am reoli stoc y 
Siop.  Fodd bynnag, mae hi wedi bod yn wael dros y Nadolig.  Mae hi’n llawer gwell bellach ond wedi cael ei 
gynghori i warchod.  Rydym yn dymuno gwellhad buan iddi. 

Gwirfoddolwyr 
Sefydlwyd y Ganolfan gyda’r syniad bod y gwaith rydym yn ei wneud yn cael ei gyflenwi gan gymysgedd o 
Staff taladwy a Gwirfoddolwyr o’r ardal leol.  Yn ein Cyfarfod Cyffredinol diwethaf bu adnabod mai 100 awr 
yr wythnos o waith gwirfoddol oedd y rhif delfrydol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu agor 7 diwrnod yr 
wythnos ac i ddarparu’r gwasanaeth roeddem yn anelu ato.  Mae gennym griw o bobl gydwybodol sydd yn 
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gwneud joban ffantastig.  Mae eu gwasanaethau yn amrywiol gab gynnwys mynd i nôl i bapurau o Dolydd, 
staffio’r Siop dros y penwythnos, cynorthwyo gydag ail ddechrau’r gwasanaeth bwyd parod o’r Caffi, sicrhau 
ein bod i gyd yn iach a ddiogel (pwysig iawn yn ystod Covid-19), edrych ar ôl materion AD, sicrhau bod biliau 
yn cael eu talu a bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei gwneud. Mae gennym lawer mwy o weithgareddau 
dan sylw ac rydym yn meddwl am arddio, trefnu gweithgareddau, marchnata a hysbysebu i enwi rhai.  Ar y 
funud mae gennym nifer o wirfoddolwyr sydd yn brysur gydag agweddau eraill eu bywydau ac felly ddim yn 
gallu rhoi gymaint o’u hamser a buasent yn hoffi, a fuasech yn gallu camu i’r blwlch? Mae gennym dîm arferol 
sydd yn casglu’r papurau ond rydym angen rhagor o wirfoddolwyr i gyflenwi absenoldeb oherwydd materion 
meddygol neu ymweld â pherthynas sydd mewn bybl covid.  Mae’r Siop bob tro yn falch o weld wynebau 
newydd ac fel yr ydym yn ehangu ein horiau agor gyda staff taladwy, fe all gwirfoddolwyr llenwi’r slotiau 
prynhawn fel maent yn dod yn rhydd. 

Os oes gennych ychydig o oriau'r wythnos i’w gynnig neu amser i nôl y papurau yn y bore, e-bostiwch 
mandy@canolfanyfron.org.  Mae hyn yn gyfle gwych i chi fod yn ymglymedig yn y gymuned ac i ddod i 
adnabod wynebau newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd. 

Hyd yn oed os nad oes gennych amser i wirfoddoli, beth am gysidro dod yn aelod o Ganolfan Y Fron.  Mae 
ffurflenni cais ar gael ar ein gwefan neu yn y Siop.  Helpwch ni i ddewis pa gyfeiriad i gymryd yn y dyfodol. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn rheoli’r Ganolfan, efallai y buasech yn hoffi bod yn Gyfarwyddwr.  Mae’r 
holl Gyfarwyddwyr yn wirfoddolwyr ac rydym yn gweithio fel tîm i sicrhau bod cyfleusterau ar gael rŵan ac 
yn y dyfodol.  Am fwy o fanylion cysylltwch â john@canolfanyfron.org. 

Nodiadau’r Cadeirydd 
Dwi wedi cael cyfarwyddiadau i gadw hwn yn fyr mis yma! (Dim gobaith - Ed).  Ymdrech gwych gan ein 
gwirfoddolwyr a staff eto mis yma.  Diolch i bawb ddaru gefnogi’r Ganolfan dros y mis diwethaf.  Mae 
gwerthiannau’r Siop yn cynyddu.  Hwyl fawr i Cadi Glyn, mae wedi bod yn bleser gweithio gyda thi.  Bod dymuniad 
da i ti yn dy astudiaethau yn Lerpwl a gobeithiwn dy weld yn ôl yn ystod y gwyliau. 

Ydych wedi sylwi bod y Caffi wedi ail agor yn cynnig gwasanaeth bwyd parod ac mae’n brysur iawn?  Cafwyd cynnig 
arian ychwanegol i dalu am Gogydd Ymgynghorol Profiadol a ddaeth ar gael oherwydd cloi lawr.   Yn fuan fe fydd 
yn cynorthwyo mewn recriwtio cogydd cymwysedig i ymuno a CYF i symud y Caffi ymlaen. 

Mae’r pandemig yn dal i daflu trafferthion atom.  Mae cloi lawr eto wedi ein gorfodi i gau’r Llety.  Yn ystod y cyfnod 
hwn rydym wedi gwneud addasiadau (gweler adroddiad Y llety, tudalen 1) ond, yn anffodus, o ganlyniad, rydym 
wedi colli aelod arall o staff.  Tan fydd y Llety yn ail agor, ni allwn adnewyddu contract y Rheolwr Marchnata (Llety), 
Jim Embrey.  Hoffwn ddymuno yn dda iddo, mae wedi bod yn ased enfawr i’r Ganolfan.  Diolchwn iddo am yr holl 
waith, taladwy a gwirfoddol mae o wedi cynnig dros y blynyddoedd.  Gobeithiwn na fydd yn absennol am gyfnod 
hir. 

Mae sylwadau yr wyf wedi postio ar gyfryngau cymdeithasol wedi cyffroi rhai ohonoch a derbyniaf nad FB oedd y 
lle addas.  Cefais ddiagnosis yn fy 30au ar ôl i mi ymdrechu gyda chwrs Nebosh yn ymwneud a’r diwydiant adeiladu.  
Bu i mi basio ar yr ail gynnig.  Nid oeddwn yn bwriadu unrhyw falais, ceisio dangos roeddwn fod dyslecsia ddim yn 
rheswm i beidio gwneud gwahanol bethau.  Mae’n rhaid i bobl gyda dyslecsia gweithio ychydig yn galetach i gael 
pethau’n iawn. 

Mae yna leiafrif yn y pentref sydd o’r farn fy mod i a’r holl Fwrdd yn elynion sydd angen eu diswyddo ar unrhyw 
gost!  Hoffwn pe baech yn sgwrsio yn hytrach na chyfeirio eich fendetas personol ar aelodau’r Bwrdd. Mae 
cyfathrebu gwell yn allweddol ond mae’r erthyglau ar ôl yr oes ac nid ydynt yn ymdrin â’r sefyllfa bresennol.  Rwyf 
am alw am bleidlais bost parthed newidiadau i’n caniatáu i gadw mewn cysylltiad gydag aelodau trwy gyfrwng e-
bost neu gyfryngau eraill i’w gwneud yn haws i aelodau gwybod beth sydd yn mynd ymlaen.  Mae gwneud hyn heb 
gynyddu pwysau gwaith yn angenrheidiol gan mai gwirfoddolwyr ydi aelodau’r Bwrdd, rhai ohonynt gyda swyddi 
llawn amser, cartrefi a busnesau i’w rhedeg.  Rwyf yn credu mewn pendantrwydd ac mae CYF yn credu mewn hyn 
hefyd. 

Un peth arall, fydd y Siop yn mynd ar lein yn fuan gyda siop ar lein ar Facebook.  Felly os ydych yn edrych i gael 
gwared neu ailgylchu eitemau, cysylltwch â ni i wneud rhodd ohonynt.  Gallwch anfon llun o’r eitem at neges grŵp 
ac mi wnawn ni gwneud y gweddill! 

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd a phob dymuniad da am 2021 diogel ac iach.                  John Rowlands 

mailto:mandy@canolfanyfron.org
mailto:john@canolfanyfron.org


 

3 
 

Cyfrifon Incwm a Gwariant 2020 

Mae cyfrifon incwm a gwariant hyd at y flwyddyn yn diweddaru 28 Chwefror 2020 yn disgwyl cael ei llofnodi. 

Gyda Covid-19 yn effeithio busnes ers Mawrth 2020 hyd at o leiaf canol 2021, rhain fydd y cyfrifon diwethaf am 
beth amser fydd yn rhoi golygfa wir o gyfleoedd fusnes ar gyfer CYF.  Unwaith byddent wedi’i llofnodi mi wnân eu 
cyhoeddi ar ein gwefan www.canolfanyfron.org.  Ar ôl iddynt gael ei gyhoeddi bwriadwn gynnal cyfarfod Zoom 
briffio cymunedol. 

Adroddiad y Trysorydd 

Rydym ers rhai misoedd wedi bod yn gweithio i awtomeiddio ein system gyllidol gan ddefnyddio meddalwedd 
Sage.  Rydym yn bwriadu mynd yn fyw ar 17 Ionawr.  Fudd yn ein galluogi i gadw gwell trefn ar ein cyllideb.  
Mae Covid-19 wedi taro cyllideb y Ganolfan yn galed; roedd rhaid i ni wneud toriadau staff a hyd yn oed ar ôl 
gwneud hyn, trwy grantiau argyfwng gan y Llywodraeth rydym wedi goroesi.  Rydym yn bwriadu darparu 
Datganiad Masnachu Cyffredinol yn rhifyn nesaf Ganolfan yn y Gymuned. 

Mandy Hindle – Rock Chick, Trekkie neu Hell’s Angel? 
Mae rhai ohonoch sydd yn siarad Cymraeg wedi cael braw wrth glywed yr iaith yn cael ei siarad gydag acen 
Efrogaidd wedi cwrdd â Mandy Hindle, yr aelod o’r Bwrdd sydd yn gyfrifol am Adnoddau Dynol a’r Gwirfoddolwyr.  
Yr hynaf o dri phlentyn, cafodd ei geni yn Leeds.  Pan oedd yn 15 bu cyfarfod dyn o’r enw Steve mewn parti a llawer 
o flynyddoedd wedyn maent dal gyda’i gilydd.  Yn y blynyddoedd cynnar nid oedd gan yr un ohonynt drwydded 
gyrru felly bu iddynt ddatblygu diddordeb mewn beiciau modur.  Pan oedd yn 18 oed bu iddi gael swydd ddelfrydol 
yn y diwydiant yswiriant ac yn fuan wedyn bu i’w theulu symud i Qatar gan adael Mandy i ofalu am y tŷ.  Symudo 
Steve i mewn er bod Mandy heb ddim cof am roi gwahoddiad iddo!  Os oes gan rywun gopi o’r Guinness Book of 
Records a fuasech yn checio i weld beth yw’r cofnod am yr harosiad hiraf gan westai ddi-gwahodd - efallai bod 
gennym ddaliwr record yma yn Fron.   Ar ôl 2 flynedd bu iddynt symud i Qatar am flwyddyn cyn symud yn ôl i 
Leeds.  Bu Mandy a Steve yn gwpwl am 13 mlynedd ond heb ddim bwriad o briodi tan darganwyd bod Mandy yn 
feichiog.  Penderfynwyd priodi yn sydyn heb ddim gwesteion, lluniau nag hyd yn oed tystion.  Roedd priodi heb 
dystion dipyn o gamp ond yn ffodus, roedd ganddynt ffrind oedd yn berchen ar stondin farchnad leol a gytunodd i 
fod yn dyst.  Felly ar enedigaeth eu merch, roedd Mandy a Steve yn gwpwl priod. 

Y cwestiwn oedd rhaid i mi ofyn oedd sut oedd eneth o Efrog wedi cyrraedd Y Fron, lle sydd ddim yn un o’r llefydd 
mwyaf adnabyddus yng Ngogledd Cymru.  Mae’r ateb yn dechrau yn Seland Newydd, gwlad a all gael ei disgrifio 
fel Gogledd Cymru ar steroids.  Yno bu iddynt gael blas am drafeilio o gwmpas mewn campervan felly ar ôl 
dychwelyd bu iddynt brynu un.  Roedd gan Steve diddordeb mewn dringo ac roedd Mandy yn ei helpu er nad oedd 
yn hoffi uchelder.  Ddaeth yr ardal yma ei hoff le i ddod yn y campervan er nad yw Mandy yn cofio erioed ddod i'r 
Fron.   

Pan gafodd gwaith Mandy ei adleoli i Ogledd Cymru bu iddynt neidio at y cyfle i ddod yma.  Prynwyd tŷ yn Fron a 
oedd angen dipyn o waith arno ac ymhen ychydig roeddent wedi dechrau ar y gwaith.  Ar ôl 17 mlynedd, mae sôn 
eu bod jyst iawn a darfod y gwaith ond efallai bod y stori yma angen ffrâm Zimmer!  Bu i Mandy datblygu diddordeb 
yn y diwylliant Cymraeg, anfon ei ferch i Ysgol Dyffryn Nantlle, dysgu Cymraeg am 15 mlynedd a hefyd yn canu 
mewn côr o ddysgwyr Cymraeg.  Fodd bynnag, tydi canu mewn côr ddim yn dangos y llun cerddorol llawn gan fod 
Mandy a Steve yn ‘Fredheads’ cysegrol; dilynwyr o ganwr ysgrifennwr gwlad o Ganada, Fred Eaglesmith.  Yn 2019 
bu iddynt weini nifer o’i gyngherddau yn yr Iseldiroedd.  Mae Mandy hefyd yn hoff o ffug gwyddonol a nofelau 
ffantasi fel Lord of the Rings ayyb.   

Am y blynyddoedd diweddar mae Mandy wedi bod yn gweithio i gwmni casglu dyledion ac yn ddiweddar bu iddi 
symud o rôl weinyddol i rôl Gofal Cleient.  Hyd i gyd ar ben gwirfoddoli yn y Ganolfan a helpu gyda’i dau ŵyr sydd 
yn mynychu Ysgol Bro Llifon yng Ngroeslon.  Mae Steve yn gweithio mewn gosodiadau nwy yng Ngogledd Cymru 
ac yr Iwerddon. 

Fy nghwestiwn olaf yw sut i ddisgrifio Mandy Hindle?  Ydi hi’n Fredhead Rock Chick, Sci Fi Trekkie neu Hell’s Angel?  
Teimlodd Mandy nad oedd yr un o’r rhain yn ffitio.  Mae hi’n gweld ei hun fel rhywun cymdeithasol sydd yn hoffi 
dod i nabod pobl.  Mae ganddi fod tro agwedd bositif i fywyd.                                              Mike Elsden 
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Cylchgrawn y Ganolfan – adolygiad o weithgareddau 

Cegin Fron 

Mae Caffi’r Eliffant wedi bod ar gau ers mis Mawrth 
oherwydd cyfyngiadau Covid-19.  Mae hyd yn oed y 
Sglods a Sgods wedi gorfod cau oherwydd gwaith 
cynnal a chadw yn y caffi a’r neuadd.  Mae’r gwaith 
yma nawr wedi’i gwblhau ond yn sgil y cau lawr ym mis 
Rhagfyr yn gorfodi llefydd bwyd ledled Cymru i gau, nid 
ydym yn gallu ail agor y Caffi ar hyn o bryd.  Ar yr 16eg 
o Ragfyr bu iddo ail agor yn cynnig gwasanaeth bwyd 
parod.  Mae’r llun isod yn dangos y caffi gyda’i 
chownter newydd ynghyd a sgrin Covid-19 a marciau 
pellter cymdeithasol.  Mae’r canlyniadau cychwynnol 
yn eithaf calonogol gyda 89 o brydau yn cael eu gweini 
mewn un noson.  Yn fis Ionawr mi fyddem yn anelu at 
ehangu’r fwydlen a’r oriau agor.  Mae hefyd rhewgell 
yn llawn o bwdinau! 

  

Bydd popeth yn iawn ar yr (ail) noson 
Roedd noson gyntaf y gwasanaeth bwyd parod yn reit drafferthus oherwydd problemau gyda’r signal ffôn 
yn y caffi.  Y diwrnod wedyn bu i Mike Elsden defnyddio’i arbenigedd rhydlyd a Trimphone hen fasiwn i 
brofi bod y llinell ger y gegin yn gweithio.  Ras i Fangor i nôl ffôn diwifr ac roedd y broblem wedi’i ddatrys 
a’r diwrnod wedyn bu i Steven Whitten symud y gorsaf bas i’r caffi. 

Diweddaru o fis Rhagfyr 
Mae cabinet y deffibirilwr wedi cyrraedd ac yn disgwyl trydanwr i ddod i’w osod.  Mae atgyweirion y to 
yn gyfredol. 

Arwyddion yn Diflannu 
Oherwydd gwaith cynnal draenio yn Rhostryfan mae trigolion Rhostryfan a Rhosgadfan  
wedi gorfod trafeilio’r i’r A487 trwy Fron.  Roedd rhai ohonynt ddim yn gwybod bod yna 
Siop yn Fron a buasai wedi safio taith hirach i lawr i Benygroes.  Rhoddwyd arwyddion i 
fyny i’w rhybuddio o fodolaeth y Siop a chafwyd llu o gwsmeriaid newydd.  Yn ddiweddar, 
mae rhywun wedi dwyn yr arwyddion i gyd.  Mae trigolion Rhostryfan a Rhosgadfan bellach 
yn ymwybodol o’r Siop ond ar egwyddor mae’n rhaid i ni osod rhai newydd.  Neges i’r lleidr 
-  plîs peidiwch â gwneud eto.  

….. ac i gloi 
Mae sôn bod y Cyfarwyddwyr ar 24 Ionawr am gasglu ysbwriel o amgylch y Ganolfan.  Yn gwisgo ei gap 
masnachu, mae Mike Elsden wedi bod yn myfyrio sut i wneud hyn yn weithgaredd perthnasol i ddelwedd 
y Ganolfan.  Felly os oes gan unrhyw un ohonoch ffynhonnell o po eliffant poeth, cysylltwch â Mike ar 
01286 880882. 

 


