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Rydym yn ddiolchgar i Virginia Lowe am gytuno i gynrychioli gwirfoddolwyr y 
Llyfrgell ar Grŵp Llywio y cynllun gwirfoddoli.  Bu Virginia yn gwirfoddoli 
yma ers dros flwyddyn bellach a’i phrif swyddogaeth ar y Grŵp fydd bod yn 
llais annibynnol i fynegi barn ar eich rhan. 
Cofiwch gysylltu â Virginia os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau 
neu bryderon am y cynllun gwirfoddoli yr hoffech i Virginia eu cyflwyno i’r 
Grŵp Llywio. 
Mae Virginia yn hapus i dderbyn eich negeseuon trwy e-bost: 

virginiaclowe@gmail.com 
 
 

Mae prosiect ‘Rheilffyrdd Cymru’ wedi datgloi ambell drysor, yn cynnwys y 
stori hynod yma am agor pont rheilffordd Crymlyn: 
 

‘MAD JACK’ JENKINS 
Cwblhawyd pont rheilffordd newydd Crymlyn ym Mai 1857; fe’i hadeiladwyd 
i gael mynediad at Feusydd Glo De Cymru. Hon oedd y bont rheilffordd uch-
af ym Mhrydain, yn cario Estyniad Rheilffordd Dyffryn Taf ddau gant o 
droedfeddi uwchlaw dyffryn Afon Ebwy ar saith bwa haearn gyr. Pan ddaeth 
cais i yrru’r trên-prawf cyntaf  dros y bont, dim ond un gyrrwr a ymatebodd - 
John 'Mad Jack' Jenkins o Bont-y-pŵl. Dywedir iddo ymweld â phob tafarn 

yng Nghrymlyn ar ddiwrnod y prawf er 
mwyn  magu hyder, cyn gyrru chwe injan  
llwythog ar ruthr ar draws y bont. Pan 
ofynnwyd pam ei fod wedi croesi’r bont  
fel mellten yn hytrach na gwrando ar y 
cyfarwyddyd a gyrru yn ara deg, atebodd 
‘Mad Jack’: "When Eternity looks you in 
the face, you might as well go hell for 
leather to meet it.” 

(Erthygl gan Rhys Davies) 



Cwrdd a Chyfarch! 
 

Mae cyfle gwirfoddoli newydd wedi cych-
wyn gyda’r nod o gyfoethogi  profiad ym-
welwyr â’r Llyfrgell. 
Bydd gwirfoddolwyr yn cyfarch ac yn     
cyfeirio ymwelwyr o gwmpas adeilad y 
Llyfrgell, yn ogystal ag ymgynghori â hwy 
a chynnal arolygon i dderbyn eu barn am 
ein gwasanaeth.  
Mae pedwar gwirfoddolwr wedi eu hyffor-
ddi ar gyfer y dasg ac yn cael eu rheoli 
gan yr Uned Gysylltiadau Allanol. 

Maent eisoes wedi cynorthwyo gyda nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus 
a theithiau tywys. 
 

Diolch o galon! .... Daliwch ati!  2 

‘Atgof Byw’  
Cynllun peilot yw hwn mewn partneriaeth â 
Ward Dementia Ysbyty Bronglais i dreialu 
defnyddio rhai o gasgliadau gweledol y 
Llyfrgell fel therapi y cof gyda’u cleifion.  
Bu gwirfoddolwyr, gyda chefnogaeth ein 
Swyddog Addysg, yn chwilio  am ddelweddau 
addas gan greu DVDs, e-lyfr ac albwm o   
luniau copi i’w denyddio ar y Ward, tra bod 
staff yr Archif Genedlaethol Sgrin a Sain 
Cymru wedi cefnogi’r peilot trwy grynhoi  
ffilmiau o dan themau amrywiol. 
 

Mae’r adborth cychwynol yn addawol, gyda 
tystiolaeth bod y delweddau wedi hwyluso:  
 

 cyfathrebu mwy effeithiol; 
 ymddygiad llai aflonydd; 
 cleifion yn cael eu symbylu i gofio a  

disgrifio penodau o’u gorffennol. 
  

Os bydd y peilot yn effeithiol, gobeithir yme-
styn y cynllun i sefydliadau a grwpiau eraill 
trwy Gymru. 



Dewch i gwrdd â gwirfoddolwr 
Dyma rhai ffeithiau diddorol am Rhys Davies : 

1. Pam y daethoch yn wirfoddolwr ac ers pryd ry-

dych chi wedi bod yn gwirfoddoli i’r Llyfrgell?   

Rydw i wedi bod â diddordeb i wirfoddoli yn y Llyfrgell 
ers amser, er mwyn datblygu fy sgiliau a’m CV. Ym mis 
Ionawr, diolch i ffrind sydd eisoes yn wirfoddolwr (Dave 
Malinsky), tynnwyd fy sylw at brosiect oedd yn cwrdd 
â’m diddordebau yn berffaith. 
 

2. Pa fath o dasgau gwirfoddoli yr ydych yn eu cyflawni? 
Rwy’n dwli ar reilffyrdd ac rwy’n ystyried fy hun yn lwcus i fod yn helpu i  re-
stru a disgrifio lluniau Rheilffyrdd Cymru o’r casgliad ffotograffau cenedlae-
thol.  Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i gefnogi o leiaf un taith dywys, ac yn go-
beithio cyfrannu at fwy yn y dyfodol.  
 

3. Beth, yn eich barn chi, yw manteision gwirfoddoli yn LlGC ? 
Mae medru sianelu fy mrwdfrydedd mewn ffordd gynhyrchiol a defnyddiol yn 
deimlad gwych, tra bod helpu’r Llyfrgell a chymdeithasu â'r gwirfoddolwyr 
eraill yn fuddiol iawn - mae brecwast Caffi Pen Dinas yn dda hefyd! 
 

4. Hoff le a pham? 
Aberystwyth wrth gwrs - dyma’r lle gorau; rwy’n cael f’atgoffa o cymaint yr wyf 
wrth fy modd yn byw yma pob tro rwy’n gwylio machlud haul ar lan y môr. 
 

5. Beth ydych chi’n mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden? 
Mae’n saff i ddweud fy mod yn hoffi trenau, ac rwyf wedi gwirfoddoli ar nifer o 
reilffyrdd treftadaeth. Ond rwyf hefyd yn mwynhau ysgrifennu a bod yn 
greadigol, gan roi cynnig ar ddylunio graffeg a golygu sain. 
 

6. Eich hoff gyfnod mewn hanes?  
Ha, a fyddai'n ystrydeb i ddweud Oes y Stêm? Mae gen i ddiddordeb arben-
nig yn yr 20fed ganrif cynnar, pan blanwyd hadau'r byd modern. Un o fy hoff 
ddigwyddiadau hanesyddol yw glaniadau ‘Apollo’ ar y lleuad. 
 

7. Hoff raglen deledu/ffilm a pham? 
Rwyf pob amser wedi mwynhau storïau sy'n cyfuno gwahanol ‘genres’; fy 
ffefryn ar hyn o bryd yw 'Westworld' ar HBO, cyfuniad gwych o ‘Western’ a 
Ffuglen Wyddonol. 
 

8. Ffaith diddorol amdanoch …..  
Rydw i wedi e-gyhoeddi nofel teithio trwy amser / hanes - ‘Timewreck Titanic’. 
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Cwrdd ag aelod o staff y Llyfrgell: 
 

Beth yw eich rôl yn y Llyfrgell? 
Rydw i wedi bod yn gweithio yn y Llyfrgell ers Medi 2013 fel 
Swyddog Addysg.  
 

Pa Ysgol a Phrifysgol fynychoch chi? 
Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun a Phrifysgol Aberystwyth. 
 

Atgof gorau o ddyddiau Ysgol? 
Anodd meddwl am un atgof, ond roedd ennill cystadleuaeth 
y corau meibion gydag Aelwyd Rhuthun yn yr Urdd, 2007 

yn arbennig (er mod i methu canu!)  
 

Eich Diddordebau? 
Chwaraeon yn bennaf, un ai gwylio neu 
chwarae rygbi a phêl droed ac ambell gêm o 
golff. 
 

Hoff rhaglen deledu?   
‘The Bridge’ neu ‘Game of Thrones’. 
 

Hoff fwyd a diod ?  
Pizza (mewn popty pizza go iawn) a chwrw da. 
 

Ffaith ddiddorol amdanoch? 
Roeddwn ar y cae yn ystod rownd derfynol 
Cwpan Rygbi’r Byd yn 1999 … fel mascot yn 
dal baner Samoa. 
 
Eich Hoff gyfnod mewn hanes? 
Astudiais llawer o hanes yr Ugeinfed Ganrif yn 
y Brifysgol, mae’r Oesoedd Canol yng Nghym-
ru hefyd yn gyfnod diddorol.  
 

Enwch 3 pheth yr ewch gyda chi i ynys 
anghyfannedd? 
- Eli haul! 
- Bocs o fatsys; 
- Rhwyd bysgota. 

 

Gwyneth Davies  01970 632991 
 

Eilir Evans           01970 632424 
 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 

E-bost:   gwirfoddoli@llgc.org.uk  
 

               @GwirfoddoliLLGC 4 

Croeso 
 

Hoffem estyn croeso cynnes i’r 
gwirfoddolwyr canlynol sydd 
wedi ymuno â’r cynllun yn     

ddiweddar: 
   

Gaynor, Thomas, Joshua  

Ffeithiau diddorol: 
 
 

Yn ystod y cyfnod hwn : 
 

Daeth 56 o wirfoddolwyr i’r 
Llyfrgell yn wythnosol. 

Cwblhawyd 1,845 o oriau    
gwirfoddoli. 

 

Owain Dafydd 

I weld manylion am rhai o'n 

prosiectau cyfredol ewch i 

wefan LlGC:  
 

www.llgc.org.uk/ 
 

dewiswch 'Am LlGC' a dewis 

y dudalen 'Gwirfoddoli’ i 

ddarllen am y cynllun. 


