Canolfan yn y Gymuned
Cylchlythyr Canolfan Y Fron - Rhagfyr 2021
Croeso i rifyn Nadolig ‘Canolfan yn y Gymuned.’ Rydym yn gwybod y dylai’r cylchlythyr hwn fod wedi dod allan yn gynt, ac am
hynny rydym yn ymddiheuro. Nid ydym wedi cyfathrebu'n rheolaidd â'r gymuned a'r cylchlythyr hwn yw ein hymrwymiad i chi
y bydd hyn yn newid wrth symud ymlaen

Cyfarfod anffurfiol Cyfarfod Canolfan ar gyfer Aelodau'r Cwmni a'r Gymuned
7yh ddydd Iau 30ain o Ragfyr @ Canolfan Y Fron
Cyfle i drafod yr hyn sydd wedi digwydd, ac i gael eich barn ar yr hyn y gallem
ei wneud yn 2022 i wneud bywyd yn well i bob un ohonom
Yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau covid a oedd ar waith ar y pryd

Newydd!! Golchfa Fron

Y Siop

Mae gan Ganolfan y Fron
gyfleusterau golchi dillad.
Roeddem wedi derbyn
ceisiadau gan westeion
Llety am y rhain, ac
roeddem o'r farn y byddai
o fudd i'r gymuned, felly
rydym
wedi
bwrw
ymlaen. Mae croeso i
drigolion Y Fron, Carmel
neu Rhosgadfan ddefnyddio'r golchdy yn ystod
oriau Canolfan ar gyfradd
ostyngedig o £ 3 ar gyfer
golchi safonol neu sych 30
munud. Mae tocynnau
golchi dillad ar gael yn
Siop Fron neu Cegin Fron.
Mae gan y peiriant golchi
gapasiti 10.5 y cilo ac mae
gan y sychwr gapasiti 8.2 y cilo, felly i'r rhai ohonoch sydd
â pheiriannau llai, neu os yw'ch peiriant yn torri i lawr,
gallwn eich helpu chi.

Mae nifer yr ymwelwyr yn Siop Fron wedi cynyddu'n gyson
yn ystod y misoedd diwethaf, ac mae gwerthiannau ddwywaith eu lefelau cyn-covid. Ers mis Gorffennaf, mae'r gwirfoddolwyr wedi staffio'r Siop yn gyfan gwbl. Mae'r Siop yn
cyfrannu at orbenion y Ganolfan. Yn seiliedig ar y
llwyddiant hwn, mae'r Bwrdd wedi penderfynu recriwtio
Cydlynydd Siop rhan-amser i weithio gyda'r gwirfoddolwyr
a bwrw ymlaen â'r Siop. Caeodd ceisiadau am y swydd ar
30 aino o Dachwedd ac ar hyn o bryd mae ymgeiswyr yn
cael eu cyfweld.Rydyn ni nawr yn stocio nwyddau wedi'u
pobi Becws Mon: bara, danteithion wedi'u pobi gan, a
phasteiod a sleisys sawrus. Mae'r rhain yn boblogaidd
iawn ac mae eu byns eisin a'u byns croes poeth yn
gwerthu allan y rhan fwyaf o ddyddiau. Yn yr un modd â'r
papurau newydd, gallwn gymryd archebion am y nwyddau
wedi'u pobi.
Gan ddechrau ddydd Sadwrn 18fed Rhagfyr bydd Siop
Fron yn gwerthu alcohol. Mae'r Cyfarwyddwr Eddie Willcox, wedi dod yn berson achrededig i ni. Hoffai glywed pa
frandiau a mathau o alcohol yr hoffech i ni eu stocio, felly
gadewch i'r gwirfoddolwyr Siop wybod neu ollwng llinell i
enquiries@canolfanyfron.org

Y Llety

Adnewyddu Gaeaf

Pan laciwyd cyfyngiadau Covid-19, cymerwyd llawer mwy
o archebion i ffwrdd. Roedd deiliadaeth ym mis Gorffennaf
yn 80% ac ym mis Awst bron i 90%. Mae'r adolygiadau o'r
Llety yn rhagorol. Mae boddhad cwsmeriaid uchel yn ganlyniad i waith caled tîm Llety: Mike Elsden, Shôn Wyn
Thomas, Sophie Bennett, ac Angela Humphreys, pob un
ohonynt yn drigolion lleol. Mae'r Llety yn cael ei hyrwyddo
fel hostel moethus gyda thema byncws, gydag ystafelloedd
ensuite, dillad gwely, tyweli a te/coffi yn yr ystafell yn cael
ei ddarparu. Mae'n ymddangos ei fod yn gweithio! Rydyn
ni'n gobeithio rhagori ar lwyddiant eleni yn 2022, oherwydd i ni golli 3 ½ mis eleni or cloi.

Tra bod y Llety yn dawel rydym yn rhoi glanhau ac adnewyddu dwfn llwyr iddo. Bydd hyn yn cynnwys stêm
lanhau yr holl ddillad gwely na ellir eu golchi, golchi pob
peth ar y wyneb, a phaentio ac addurno. Rydym hefyd yn
addurno cyntedd y Ganolfan gydag ychydig o liw. Mae angen dwylo parod i helpu hyn i gyd. Os ydych chi awydd
ymuno â'n gweithgorau, byddai croeso mawr i chi. Rhowch
wybod i ni yn y Siop neu dros y ffôn neu e-bost.
Gweithwyr
Roedd Bethan Jones yn rhan o'r tîm yng Nghaffi Hebog a
Bistro yn Beddgelert ond bu'n gweithio yn Cegin Fron tra
roedd ar gau. Rydym yn falch iawn ei bod bellach wedi
ymuno â'r Cegin Fron yn cyfamser.

Cegin Fron

Rhentu Neuadd

Mae'r bwyd cartrefol calonog sy'n cael ei weini gan y Cogydd
Jude Jones yn troi Cegin Fron yn gyrchfan! Dywedodd un o’r
rhai a oedd yn mynychu grŵp arlwyo, o Fryste, mai’r pot poeth cig oen oedd y gorau yr oedd hi erioed wedi’i flasu. Mae'r
Cinio Dydd Sul yn gwerthu allan bob wythnos ac mae'r Fish
and Chips Friday hefyd yn boblogaidd iawn

Mae'r Neuadd wedi parhau i ddod yn ôl yn fyw ar ôl cloi gyda
Ioga, Pilates, Bingo, nosweithiau Cwis a Gwerthu Cist Car. Ers
dechrau mis Hydref mae hefyd wedi cynnal rhai digwyddiadau
unwaith ac am byth sylweddol, gan gynnwys penwythnos
Crefft Ymladd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Gwasanaeth
Coffa a Deffro.

Lansiwyd bwydlen gaeaf newydd yn ddiweddar, ynghyd â
Tudalen Facebook newydd. Arno gallwch ddod o hyd i'r
bwydlenni a'r rhaglenni wythnosol arbennig. Ar gau dydd Llun
a Mawrth, ar agor ar gyfer cinio a swper dydd Mercher i
Sadwrn, a dydd Sul ~ ‘Cinio yn unig’
https://www.facebook.com/Cegin-Fron-112915497852631
Ers dechrau mis Tachwedd mae'r Cegin wedi'i drwyddedu,
gan weini ystod o wirodydd, gwinoedd, cwrw, lagers a seidr.
Rhwng Rhagfyr 3ydd a 23ain mae Cegin Fron yn gweini
Bwydlen Nadolig yn ychwanegol at y fwydlen reolaidd. Rhaid
archebu'r Ddewislen Nadolig ymlaen llaw trwy ffonio 01286
880248 a bydd angen blaendal.

Mae cacennau a phwdinau Jude a Bethan
yn wych a blasus iawn

Cyfrifon Cwmni
Mae'r Cyfrifon Cwmni am y flwyddyn yn diweddu Chwefror 2021 wedi'u cymeradwyo. Effeithiwyd yn drwm ar y canlyniadau gan
Covid-19, ac mae'r ffaith mai dim ond ychydig yn is oedd y refeniw oherwydd grantiau Covid a dderbyniwyd. Gellir gweld y cyfrifon
ar wefan Ardal Gymunedol y Ganolfan.
Mae ein cyfrifon yn gyfredol ac ar ôl 2 flynedd o boeni na fyddem yn goroesi Covid yn ariannol, mae Eddie Willcox, ein Trysorydd,
wedi dweud wrth y Bwrdd y byddwn yn llwyddo i ddod trwy fisoedd tawel y gaeaf. Bydd 2022 yn her go iawn gan y bydd mis Ebrill
yn dod â chynnydd sylweddol mewn costau ac mae'r sefyllfa gyd-fyw bresennol yn ansicr. Mae ein goroesiad yn ganlyniad i waith
caled pawb sydd wedi cyfrannu eu hamser a'u hegni ers pan ddechreuodd Covid.
Y Bwrdd
Mae Sandy Barthorpe, Branwen Humphreys a Mason Jones i gyd wedi camu o'r Bwrdd. Diolchwn iddynt i gyd am y cyfraniadau
niferus a wnaethant. Mae hyn yn golygu mai dim ond 5 o bobl yw'r Bwrdd presennol, tra bod ein herthyglau yn caniatáu ar gyfer 12.
Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Ganolfan yn cael ei gynnal ym mis Chwefror 2022. Gobeithiwn y bydd aelodau'n cynnig eu
hunain i'r aelodaeth i ddod yn gyfarwyddwr. Eich cyfle chi yw helpu i arwain y Ganolfan wrth symud ymlaen.
Gwirfoddolwyr: Bydd ein band ymroddedig o wirfoddolwyr i gyd yn dweud wrthych eu bod yn ei wneud oherwydd ei fod yn bleserus. Maent yn gwneud cyfraniad hanfodol i'r Ganolfan. Os hoffech chi geisio ychydig o wirfoddoli, cysylltwch â Nia trwy
Nia@canolfanyfron.org.

Nodiadau gan y Cadeirydd
Diolch yn fawr am gefnogi Canolfan y Fron yn ystod y flwyddyn hynod anodd hon, a diolch yn fawr i bawb a wirfoddolodd yn y Siop.
Rydym yn mawr obeithio gallu eich croesawu yn amlach dros gyfnod y Nadolig ac trwy'r Flwyddyn Newydd.
Rydym yn gweithio'n galed iawn i wneud llwyddiant yn y lleoliad hwn ac wedi cyflawni llawer dros y flwyddyn ddiwethaf.
Byddai llawer o bentrefi yn yr ardal gyfagos wrth eu bodd yn cael cyfleuster cymunedol o'r math hwn, a'n nod yw sicrhau bod Canolfan y Fron yn dod yn destun balchder i'r holl bobl leol.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb gan bob un ohonom yng Nghanolfan y Fron.
Bob Stilton
Ein Gwesteion Llety yn Rhyfeddol ...
Nid yw ein gwesteion Llety byth yn methu â’n synnu. Roedd y gwestai a doddodd y tegell drydan ar yr hob, oherwydd roeddent yn meddwl mai dyna sut gwnaethoch chi ei ferwi! Yn rhyfedd, rydym wedi dod yn wersyll sylfaen yr Wyddfa; mae ymhell
dros hanner ein gwesteion yn aros gyda nhw oherwydd eu bod yn dringo'r Wyddfa. Ychydig wythnosau yn ôl, daeth grŵp o 9
o bobl ifanc o Sir Gaerloyw i aros a gofyn pa mor hir oedd y daith gerdded i Lyn Ffynhonnau. Pan ofynnwyd iddynt pam, fe
wnaethant ateb eu bod yn bwriadu mynd am nofio gwyllt hanner nos yng ngolau'r lleuad. Roedd hyn ddiwedd mis Hydref!

