
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 
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Helen: 
Er nad yw’r cyfnod clo wedi bod yn hawdd i mi yn gyffredinol, mewn tŷ (sy’n aml 
yn afler a braidd yn anghyfforddus) rwy’n ei rannu ag eraill, rwyf wedi ceisio 
cadw’n brysur. 
 

Rwyf wedi gwneud fy ngorau i wella golwg y lle cymaint ag sy’n bosib trwy baentio 
welydd, y grisiau, drysau, y bath (wel, dros y mannu ynddo sydd wedi rhydu) . . . 
 

Rwyf wedi treulio tipyn o amser yn eistedd wrth fy ffenest, weithiau’n gweithio ar 
fy nghyfrifiadur (ar brosiect ‘Torf’ efallai), darllen, neu’n syllu ar, trwy lwc, fy 
ngolygfa godidog o’r môr. 
 

O tua mis Mai, pan roedd tir y Castell wedi mynd 

i edrych braidd yn wyllt oherwydd diffyg cynnal a 

chadw, fe ddechreuodd rhai pobl lleol drin rhai 

o’r ardaloedd er mwyn gwella eu golwg.  Rwyf 

wedi bod yn tynnu llun o’r olygfa yn achlysurol.   

Rasma: 
Oherwydd bod fy ngŵr yn gweithio’n rhyngwladol, cawsom brawf COVID yn     
gynnar iawn a thrwy lwc roedd yn negyddol; yn anffodus, o ganlyniad bu’n rhaid 
iddo ddychwelyd i’w waith ddeufis yn ôl.  Ar wahan i hyn, mae’r cyfnod clo wedi 
bod yn bleserus.  Gan fod y tywydd mor dda ar gychwyn y pandemig bum yn 
beicio llawer heb orfod poeni am y traffig.  Erbyn hyn rwy’n canolbwyntio’n llwyr 
ar ymchwil ar gyfer fy nhraethawd hir i’r Brifysgol; bu’n rhaid newid pwnc fy 
nhraethawd oherwydd fod cau archifdai wedi effeithio ar fynediad at ffynonellau 
– braidd yn eironig i fyfyriwr gwyddoniaeth archifol! 
 

Mae yr ardd a’m anifeiliaid wedi bod yn fodd i fyw, yn ogystal â chreu 
cerddoriaeth ar-lein gyda’m ffrindiau, a Duolingo Cymraeg.  Rwyf wedi creu llyfrau 

pwrpasol ar gyfer penblwyddi ffrindiau ac wedi dal i 
fyny gyda prosiect ardderchog sy’n adfer llyfrau. 
 

Fy ‘nhip’ gorau yw i chwilio am ffynhonnell 

gwybodaeth wiriadwy a dibynadwy ac anwybyddu 

gweddill y cyfryngau ‘newyddion’.  Rwyf hefyd yn 

hoffi darllen ffuglen ddifyr i gychwyn a chloi y dydd. 
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Yn y rhifyn hwn – Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau diweddaraf 
LlGC a mwy o’ch hanesion chi dros y cyfnod clo.  

 

Stori Gwyneth:- Mae gweithio o adre ar liniadur yn y conserfatori wedi bod yn 
brofiad ‘gwahanol’ iawn o’i gymharu â phedair wal fy swyddfa arferol; aeth cleber 
gwirfoddolwyr yn drydar yr adar, ac yn lle aelodau staff yn pasio heibio drws y 
swyddfa mae ‘sgwarnog sy’n pasio’n hamddenol heibio’r ffenest pob dydd. 
 

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r rhai ohonoch sydd wedi medru parhau o adre gyda’ch 
tasgau gwirfoddoli LlGC, Wici a Chasgliad y Werin, ac rwy’n gobeithio bod eraill wedi 
dod o hyd i brosiect sy’n eich diddori ar y wefan cyfrannu torfol ‘Zooniverse’ a 
awgrymais.  Mae hefyd wedi bod yn hyfryd i gadw mewn cysylltiad yn rheolaidd ar y 
ffôn gyda’r rhai ohonoch sy’n cysgodi neu’n methu gadael y tŷ. 
Daeth y cyfnod clo ar gychwyn ein tymor wyna (cyfnod o 4 wythnos pan na fyddwn 
yn cymdeithasu rhyw lawer ta beth!).  Roedd y tywydd yn fendigedig – o ganlyniad 
cafwyd un o’r cyfnodau wyna mwyaf hwylus ers blynyddoedd – o ganlyniad roedd 
nifer o’n defaid yn geni tripledi – o ganlyniad roedd ŵyn 
swci i’m cadw yn brysur - 16 ohonyn nhw!!  Ydw, rwy’n 
gwybod eu bod yn ciwt, ond ma’r ‘novelty’ yn diflannu’n 
gloi wir i chi!  Dyma nhw 4 mis yn ddiweddarach:  
 

Ar ôl cau y gliniadur gyda’r nos, rwy’n hoff o fynd am dro 
i fyny’r mynydd y tu ôl i’r tŷ i fwynhau golygfeydd o Ystad 
yr Hafod i’r dwyrain a’r haul yn machlud dros y môr i’r 
gorllewin.  Rwy hefyd wedi bod yn pobi amrywiaeth o gacennau dros y cyfnod - 
mae’n codi’r ysbryd ond yn angau i’r wast!  Pan rwy’n teimlo’n isel rwy’n bloeddio 
canu i ganeuon ‘Queen’ - sdim rhyfedd bod y gath wedi syfrdanu!  Sdim rhaid i chi 
fod yn Pavarotti (nac yn Freddie Mercury), gadewch i’ch llais naturiol a’ch 
emosiynau fynd yn rhydd – byddwch yn teimlo ganwaith gwell wedyn. 
 

Ar wahan i gael clonc dda gyda chi i gyd, beth rwy wedi ei golli fwyaf (sy’n rhyfedd, 
gan mai pryfocio a phrofi f’amynedd ma fe’n neud gan amlaf) yw cwmni Eilir.  Rwy’n 
siwr eich bod chi i gyd wedi colli ei weld hefyd - ond peidiwch â dweud hynny 
wrtho!  

NEWYDDLEN GWIRFODDOLI 



Digwyddiadau y Llyfrgell Genedlaethol: 

Newyddion 

Sianel AM y Llyfrgell Genedlaethol 

Mae'r Llyfrgell newydd ymuno â phlatfform AM! 

Gwefan ac ap yw AM, sy’n llawn cynnwys creadigol 
diwylliannol Cymreig. Mae AM wedi ei rannu yn bum 
adran wahanol – GWRANDO, GWYLIO, GEIRIAU, 
GWYLIAU a GIGS. Ewch i'n sianel GWYLIO http://www.amam.cymru/llyfrgell i glywed 
hanesion difyr o'n casgliadau, ac i ddysgu mwy am ein hadnoddau digidol helaeth. 

Dod a’r archif yn fyw drwy gerddoriaeth 
Fel rhan o brosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain, comisiynwyd nifer o gerddorion yng 
Nghymru i gyfansoddi darnau newydd, gan ddefnyddio archif sain y Llyfrgell fel eu 
hysbrydoliaeth.  Mae cyfres o’r gweithiau cerddorol yn cael eu cyhoeddi ar ein sianel 
YouTube bob dydd Llun;  ewch i http://tiny.cc/youtubellgc  i glywed y darnau hyd yn hyn!  
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Rose:  
Yn ystod yr amser od yma rwyf wedi bod yn cadw’n brysur mewn gwahanol ffyrdd - 
mynd am dro, darllen, gwneud jigsaws a choginio, ac wedi bod yn cwcan mwy o 
gacennau nag arfer!! Torri lawr nawr!!  

Mae’r ardd wedi cael tipyn o sylw ac mae’r tomatos, ciwcymbers, 
courgettes, letys, winwns, shibwns, tatws, betys, bresych, moron, ffa 
dringo a mefus yn gwneud yn dda iawn. Mae potiau a basgedi 
blodau wedi cael eu gwneud hefyd. Yn ogystal â hyn rwyf wedi cario 
ymlaen gydag Hanes Teulu, a thrwy hynny braf oedd siarad a 
pherthnasau, rhai nad oeddwn wedi siarad gyda nhw ers amser hir. 
Diddorol iawn a buddiol hefyd yw cael tipyn o wybodaeth ar ôl 
ymuno â gwefan ‘Scotland’s People’  

Mae wedi bod yn bwysig iawn i gadw mewn cysylltiad â theulu a 
ffrindiau ar y ffôn yn rheolaidd. Gan nad ydyn wedi medru cwrdd ers penwythnos olaf 
mis Chwefror mae gwneud FaceTime gyda’r plant a’r wyrion yn hyfryd. Hefyd, bob hyn 
a hyn, rydyn wedi gwneud cwis tair-ffordd ar Zoom gyda’r plant yng Nghaerdydd ac 
Abertawe.  Abertawe sydd ar y brig ar hyn o bryd.  Yr ornest nesa mewn pythefnos! 
Teimlaf yn lwcus iawn fy mod yn gallu gwneud yr holl bethau yma er mwyn cadw’n 
brysur ac heini yn ystod y sefyllfa anodd yma. 

Nan: 
Daeth Cofid â'i ofid yn ei gôl, a gwelwyd y natur ddynol ar ei gorau a'i gwaethaf. 
 

Dyma ddechrau rhoi trefn ar ffeiliau hanes dau deulu, ac ar ôl cychwyn darllen drwy'r 
wybodaeth a'i ddidoli, synnu faint o wybodaeth o bob math oedd o fewn y cloriau. 
Maent yn dal ar agor ar y llawr yn yr atig . . . 
 

Bu'r tywydd yn braf fisoedd yn ôl, yn chwilboeth, gan ddangos pob mymryn o lwch, ac 
yn groes i'r graen, rhaid oedd glanhau. Torrodd y sugnwr llwch a'r tegell, bron mewn 
cydymdeimlad â'i gilydd! Tydw i ddim yn credu mewn siopa ar y we fel arfer, ond yn 
groes i'r graen, bu'n rhaid archebu peiriannau newydd a'u croesawu ar stepen y drws. 
 

Darllenwyd llyfrau, yn y Gymraeg a'r Saesneg, o Mari Emlyn a Mared Lewis i Clare 
Mackintosh. Ni chollwyd unrhyw rifyn o "Prynhawn Da", ysgrifennwyd mwy na'r arfer o 
lythyrau cydymdeimlad, ac rydw i wedi siarad mwy efo ffrind o Fôn mewn tri mis nag a 
wnaethom ein dwy mewn tair blynedd o goleg!  Bu Cymru Fyw a Golwg 360 ar y 
gliniadur yn fodd i gasglu newyddion, a bûm yn canmol Prif Weinidog Cymru am ei 
bwyll a'i synnwyr cyffredin sawl, sawl gwaith. 
 

Rydw i wedi gwneud mwy o lanastr nac o glirio yn yr atig wrth bori drwy'r ffeiliau, ac 
mae cynnwys shed yr ardd yn dymchwel wrth chwilio a chwalu am hyn a'r llall! Prosiect 
arall i'w daclo! 
 

Mae Rose a minnau'n cytuno ei bod y hen bryd i ni fynd yn ôl i'r Llyfrgell Genedlaethol i 

chwythu llwch oddi ar lyfrau log llongau Aberystwyth - a gweld Gwyneth ac Eilir eto! 

Mae'r masgiau gennym yn barod . .  

http://www.amam.cymru/llyfrgell
http://tiny.cc/youtubellgc

