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Grantiau i Gymunedau Môn

D

yfarnwyd grant o £10,000 gan
y Loteri Genedlaethol i elusen
SEAS Sailability o Ynys Môn

i gynnal gweithgareddau cychod a
hwylio dros yr haf.
Fe wnaeth y grant roi’r cyfle i bobl
ag anableddau, a'u teuluoedd, gymryd

rhan mewn gweithgareddau amrywiol
ar y Fenai er mwyn gwella eu lles.
Y stori’n llawn ar dudalen 14 ...

“ BW RLWM B RYN GW RA N ”
Disgyblion Ysgol Gymuned Bryngwran yn dathlu derbyn grant o
£10,000 gan y Loteri Genedlaethol i greu ardal gysgodol awyr agored
at ddefnydd yr ysgol a'r gymuned ehangach. Mwy ar dudalen 14 ...
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NEWYDDION O’R GYMUNED
AGE WELL HWYLIOG MÔN LLANGEFNI
Cyn y cyfnod clo roedd grŵp Age Well Hwyliog Môn Llangefni yn cyfarfod
bob wythnos - o ddydd Llun i ddydd Gwener - yn yr ystafell weithgareddau yn
Hafan Cefni, Llangefni. O Fawrth 12fed, 2020, daeth hynny i ben yn sydyn –
fe wnaeth Covid ein taro!

Fe wnaethom geisio cadw cysylltiad gyda’n gilydd drwy gyfnod y pandemig - drwy rannu 14 o
gylchlythyrau i gyd, a gwneud galwadau ffôn bob wythnos i bobl oedd ar eu pennau eu hunain
neu'n cysgodi - y rhai mwyaf oedrannus a bregus o'n haelodau. Cyn y cyfnod clo roedd gennym
100 o aelodau yn Llangefni. Ar ôl dechrau ail-gydio yn
ein gweithgareddau yr haf yma pan oedd pethau’n
llacio, fe wnaethom logi Neuadd Gymunedol
Llangristiolus unwaith yr wythnos. Roedd maint y
neuadd yn caniatáu i 10 aelod gyfarfod – i wneud
gwaith crosio, gwau, gwnïo a chael paned. Yn wir,
rydym yn dal i gyfarfod yno ar ddydd Llun. Ym mis
Medi fe wnaeth dau grŵp arall gyfarfod ar ddydd
Gwener yn y portacabin yng Nghlwb Pêl-droed
Llangefni, ac yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym
wedi symud i'r Clwbdy, sydd newydd gael ei adnewyddu.
Ar hyn o bryd rydym yn ceisio cynnig
mwy o weithgareddau, ac mae
gennym raglen lawn ar ddydd
Gwener, a sesiwn Ioga Eistedd bob
pnawn dydd Iau. Nid ydym yn gallu
symud yn ôl "adref" i Hafan Cefni ar
hyn o bryd ac mae hynny'n rhoi
llawer o heriau inni gan fod gennym
offer wedi'i storio yno.
Dydy rhai o'n cyn-aelodau ddim yn gallu teithio i Langristiolus oherwydd diffygion yn amserlen y
gwasanaethau bws, a does dim trafnidiaeth gyhoeddus o gwbl i'r Clwb Pêl-droed o ganol tref
Llangefni. Oherwydd hyn rydym wedi "colli" aelodau ac incwm. Dyma'r bobl sydd, mae'n debyg,
gyda fwyaf o angen i gyfarfod pobl eraill, y rhai sydd ddim yn gyrru ac yn byw ar eu pennau eu
hunain. Ar nodyn mwy cadarnhaol, mae ein haelodau presennol yn mwynhau cyfarfod unwaith
eto. Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau hen a newydd, ac i gael
cynyddu’r nifer o weithgareddau sydd ar gael. Ar hyn o bryd rydym yn
chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo aelodau yng Nghlwb Pêl-droed
Llangefni neu i arwain grŵp gweithgareddau fel cerdded neu
ffotograffiaeth. Codir tâl bychan am weithgareddau sy'n
cynnwys lluniaeth.
@MedrwnMon
Am fanylion pellach cysylltwch ag Elaine Knight ar:

@MedrwnMon
07968809325 neu llangefniagewell@ymail.com
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NEWYDDION O’R GYMUNED
Mae elusen newydd - ‘Gweithgareddau a
Chefnogaeth Dementia MIRILI Môn’ - wedi
derbyn £6,000 yn ddiweddar gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol er mwyn
darparu gweithgareddau i gefnogi pobl sy’n
byw gyda dementia ar Ynys Môn, a'u teuluoedd.

Un o sesiynau cyntaf MIRILI Môn
oedd 'Sesiwn Gwybodaeth Dementia'
a gynhaliwyd yng Nghanolfan
Gymunedol Gwelfor, Caergybi, ddydd
Mawrth, 21 Medi. Mynychwyd y
sesiwn gan bobl oedd â diddordeb
mewn dod yn ‘Ffrindiau Dementia’ a
hefyd gan bobl oedd yn gofalu am
aelod o’r teulu neu ffrind sy'n byw
gyda dementia. Roedd rhai yno
hefyd sydd eisoes yn byw gyda dementia eu hunain, ag oedd â diddordeb mewn dysgu
mwy am y gefnogaeth sydd ar gael. Cafodd pobl gyfle i sgwrsio a defnyddio'r ‘Bwrdd
Gwybodaeth am Adnoddau’ oedd yn cynnwys llyfrau a thaflenni dwyieithog.
Ers cael ei sefydlu ddeufis yn ôl, mae
MIRILI Môn wedi cynnal gweithgareddau
mewn saith cartref gofal ar Ynys Môn,
gyda mwy o ymweliadau wedi'u trefnu.
Mae ganddynt hefyd sesiynau gwybodaeth
dwyieithog wedi'u trefnu mewn ysgolion
cynradd ac uwchradd ar yr Ynys. Mae
ymgysylltu gyda'r genhedlaeth ifanc yn
rhan bwysig iawn o'u gwaith gan fod
ystadegau'n dangos y bydd gan un plentyn
ym mhob tri nain neu taid sy’n byw gyda
dementia.
Mae MIRILI Môn hefyd yn cynnal sesiynau 'Cerdded Drwy Ddementia' lle mae person yn
gwisgo menig, esgidiau, clustffonau a sbectol ac o fewn pum munud o gerdded yn gallu
deall sut beth fyddai byw gyda dementia. Bydd sesiwn ‘Cerdded Drwy Ddementia’ yn
cael ei chynnal yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi ar 16eg Tachwedd, 2021,
ac mae Cynghorwyr Sir wedi derbyn gwahoddiad@MedrwnMon
i fynychu.
I gael rhagor o wybodaeth am MIRILI Môn, anfonwch
e-bost at:
@MedrwnMon
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info@mirili.co.uk

GRWPIAU CYMUNEDOL
MEN’S SHEDS LLANGEFNI
YN AILAGOR
MEWN LLEOLIAD NEWYDD
Mae'r deunaw mis diwethaf wedi bod yn rhai anodd i
aelodau Men’s Sheds Llangefni, gan nad ydyn nhw wedi
gallu cyfarfod i gymdeithasu a gweithio ar brosiectau
ymarferol gyda’i gilydd.
Yn ystod y cyfnod
clo, roedd rhai aelodau’r grŵp yn cadw mewn
cysylltiad dros y we, yn ogystal â thrwy rannu
prosiectau bach gyda’i gilydd i’w gwneud gartref,
fel gwneud modelau. Mae aelodau'r Pwyllgor
hefyd wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau cyllid
i brynu adeilad, ac i adleoli i safle newydd, gwell.
Gyda chymorth y Loteri Fawr, ASDA, y Moondance Foundation, a Medrwn Môn, mae
Men’s Sheds Llangefni yn falch o gyhoeddi eu bod wedi symud i Glwb Pêl-droed
Llangefni ar Ffordd Talwrn. Ers llacio rheolau'r cyfnod clo, maen nhw wedi gallu ailagor
i gyfarfod wyneb yn wyneb unwaith eto. Cynhelir eu cyfarfodydd bob bore Iau am
10 a.m. lle mae aelodau'n dod at ei gilydd am sgwrs ac i gynllunio a gweithio ar
brosiectau newydd.
Mae'r aelodau'n bwriadu datblygu gardd
lysiau fawr yng nghefn y safle a gardd flodau
wyllt, gyda sied potiau a thŷ gwydr i'r rhai
sy'n mwynhau garddio. Mae gweithdy ar
gyfer aelodau sy’n hoffi creu prosiectau mwy
- fel gwaith coed, gwaith metel neu fecaneg,
ac ystafell gyfarfod lle mae hi’n bosib
cwblhau prosiectau crefft llai.
Os hoffech chi, neu rywun rydych chi'n ei
adnabod, ddysgu mwy am Men’s Sheds
Llangefni, beth am alw draw am sbec, a chael sgwrs gyda'r aelodau. I gael rhagor o
wybodaeth, anfonwch e-bost at: LlangefniMensShed@outlook.com
neu ffoniwch Geoff ar 01248 521170 .

@MedrwnMon
"Fe gefais i groeso cynnes yno. Dim ond am 2 awr oeddwn i yno,
ond roeddwn i’n teimlo ’mod i wedi@MedrwnMon
bod yn rhan o'r grŵp erioed."
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Mae Menter Iaith Môn wedi lansio cynllun newydd sydd am
bontio’r cenedlaethau rhwng plant a phobl hŷn ar draws yr Ynys.
Yn dilyn pryderon am ddiffyg
cyfleoedd oedd ar gael i drigolion
ymarfer eu Cymraeg yn ystod
cyfnod y clo, ochr yn ochr ag
unigrwydd y cyfnod, penderfynwyd rhoi cynllun ar waith i
geisio llenwi bwlch. Y bwriad yw rhoi cyfleoedd i bobl a
phlant gymdeithasu’n ysgrifenedig trwy gyfrwng y
Gymraeg. Gobeithiwn hefyd y gall hyn sbarduno
diddordeb, cynyddu parch a dealltwriaeth rhwng y
cenedlaethau ac arwain at gymunedau cryfach.
Rydym ar hyn o bryd yn peilota’r cynllun gyda phlant
oedran Blwyddyn 5 a 6 mewn ysgol gynradd leol, a
chriw o henoed o’r gymuned er mwyn rhannu hanesion,
dywediadau, diddordebau, a straeon dydd i ddydd gyda’i
gilydd.
Bydd Medrwn Môn ac Age Cymru Gwynedd a Môn yn cydweithio gyda Menter Iaith Môn i
geisio adnabod unigolion fyddai o bosib yn elwa o gael Pen-Pal. Eginodd y prosiect hwn
mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac i gyd-fynd ag egwyddorion y
5 Fordd at Les gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Am f w y o w yb o d a e t h : i a i t h @ m e n t e r m o n . c o m / 0 7 7 9 9 8 3 7 0 4 6
Ydych chi’n grŵp cymunedol sydd â diddordeb mewn gwella
eich mannau gwyrdd lleol? Neu ydych chi’n unigolyn sydd â
diddordeb gwirfoddoli mewn prosiect man gwyrdd cymunedol?

Mae Prosiect ‘Môn a Menai’, sydd wedi’i gydlynu gan Menter
Môn, yn bwriadu galluogi cymunedau lleol ar draws Ynys Môn,
a rhan o Arfon yng Ngwynedd, i wella eu mannau gwyrdd lleol.
Mae cefnogaeth ar gael ar gyfer gwelliannau amgylcheddol,
gweithgareddau gwirfoddoli a chyhoeddusrwydd.
Trwy gefnogi gweithredu lleol, nod y cynllun yw trawsnewid
ardaloedd lle mae pobl yn byw i fod yn fannau mwy deniadol i fyw, i weithio, ac i ymweld â nhw.
Y nod yw hybu bioamrywiaeth, cefnogi gweithgareddau gwirfoddoli a chreu gwell mynediad i gefn
gwlad. Bwriad y prosiect yn y pen draw yw creu mwy o ymdeimlad o les cymunedol, galluogi
cymunedau i wella cyflwr eu hardal leol, datblygu gwell cydnabyddiaeth o’u hardal leol a chryfhau’r
cysylltiad gyda’r amgylchedd naturiol.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy e-bostio
monamenai@mentermon.com, ewch i wefan Menter
Môn, neu cymerwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau
cymdeithasol.
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NEW YDDION GWIRFODDOLI
CYMORTH BRECHU COVID-19 Y GROES GOCH
MAE ANGEN EIRIOLWYR CLEIFION AR YNYS MÔN
Mae'r Groes Goch Brydeinig yn chwilio am wirfoddolwyr i weithio
gyda nhw a’u partneriaid i gefnogi rhaglen frechu COVID-19.
Yn y rôl hon byddwch yn gwirfoddoli yn eich cymuned i gefnogi’r rhaglen frechu drwy
gefnogi’r rheini sy’n dod i’r ganolfan frechu - ac yn edrych ar eu holau cyn ac ar ôl iddyn
nhw dderbyn eu brechiad. Drwy wirfoddoli,
byddwch yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith
o drawsnewid ein ffordd bresennol o fyw a
gwneud y byd yn lle mwy diogel unwaith eto.
Derbynnir ceisiadau gan bobl 18 + oed yn unig.
I wneud cais i wirfoddoli, ewch i’w gwefan yma:
https://bit.ly/PatientAdvocateAnglesey .
RHOI

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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NEW YDDION GWIRFODDOLI
Mae Prosiect HOPE gan Age Cymru yn chwilio am
Eiriolwyr Gwirfoddol.
Byddwch yn darparu eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn a
gofalwyr lleol fel y gallan nhw helpu i lunio'r
penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Bydd y prosiect newydd cyffrous hwn
yn cefnogi pobl i ymgysylltu, cymryd rhan, derbyn gwybodaeth, clywed eu lleisiau,
deall eu hawliau, gwneud dewisiadau, rhannu profiadau, codi ymwybyddiaeth o
eiriolaeth annibynnol, a datblygu sgiliau a gwybodaeth.
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Sian Hughes swyddog prosiect HOPE, ar
0 7 9 4 3 1 8 6 6 7 3 n e u s i a n . h u g h e s @ a g e c ym r u . o r g . u k

RHOI
Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru yn lwyfan digidol ar gyfer gwirfoddoli sy’n cael ei
ddarparu gan Cefnogaeth Trydydd Sector Cymru (TTSW).
Ewch i’r wefan i weld cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru mewn un lle,
sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli neu i recriwtio
gwirfoddolwyr. Mae hi’n bosib chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli o bob math - sy’n
lleol i chi: https://volunteering-wales.net/
Hefyd, os ydych chi eisiau sgwrs gyffredinol a mwy o wybodaeth am
gyfleoedd i wirfoddoli ar Ynys Môn, cysylltwch hefo Sioned Williams,
Swyddog Cefnogi Gwirfoddoli Medrwn Môn: sioned@medrwnmon.org

@MedrwnMon
@MedrwnMon
EWCH AMDANI!!
7

GW YBODAETH I BOBOL IFANC
MAE’N AMSER COFRESTRU
Mae newidiadau o ran
hawl pleidleisio. Ar gyfer
etholiadau Cynghorau
lleol ar 5 Mai, 2022, mae
hawl gan etholwyr 16 oed a gwladolion tramor
cymwys bleidleisio. COFRESTRWCH I BLEIDLEISIO O
14+ OED.
Mae dy hawl i bleidleisio yn bwysig. Efallai nad wyt ti’n
credu bod dy lais yn bwysig, ond os wyt ti’n rhan o
gymuned, rwyt yn haeddu cael dweud dy ddweud.
Cofrestru i bleidleisio yw'r llwybr i wneud hynny. Mae'r
weithred o gofrestru yn bwysig, nid yn unig am ei bod yn
orfodol, ond am ei bod yn cadw'r broses ddemocrataidd yn
fyw. Mae'n hollbwysig dy fod yn cymryd dim ond 5 munud
o dy amser rhwng nawr a diwedd mis Tachwedd i gofrestru
- os nad wyt ti wedi gwneud hynny eisoes.
I gael rhagor o wybodaeth dos i: www.ynysmon.gov.uk /
www.gov.uk/gwybodaethamgofrestru neu ffonia:
01248 752548
Mae MISLIF FI yn adnodd a grëwyd gan y Grŵp Gweithredu ar
Iechyd Menywod (WHIG), mewn cydweithrediad â GIG Cymru,
Llywodraeth Cymru a Social Change UK. Y nod ydy agor y sgwrs a
rhannu gwybodaeth am iechyd mislif, fel nad ydy cenedlaethau o
bobl ifanc yn dioddef yn dawel drwy fod ofn codi llais, neu drwy
ddiffyg dealltwriaeth o beth sy’n normal pan ddaw hi at y mislif.
Sefydlwyd MISLIF FI er mwyn torri’r tabŵ ynghylch y mislif, drwy
annog trafodaeth am un o’r pynciau mwyaf normal a naturiol mae
hanner poblogaeth y byd yn ei brofi. Y nod yn y pen draw ydy atal pobl ifanc rhag bod
ofn chwilio am help i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n arferol o ran eu hiechyd
mislif. Mae'r prosiect yn ceisio hyrwyddo Cymru iachach, un lle mae pobl ifanc yn cael
eu clywed ac yn byw bywyd llewyrchus.
Ewch i'w gwefan, sy'n cynnig cymorth, awgrymiadau a chyngor gan feddygon
dibynadwy ac arbenigwyr GIG Cymru. Fe'i sefydlwyd
fel lle dibynadwy a diogel i bobl
@MedrwnMon
sy'n gwaedu a'u cefnogwyr i ddysgu mwy am iechyd mislif : mislif-fi.cymru/
Hefyd ar Facebook ac Instagram: https://www.facebook.com/bloodybrilliant.wales
@MedrwnMon
https://www.instagram.com/bloodybrilliant.wales/
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Mae Medrwn Môn yn gweithio gyda meddygfeydd ar draws Ynys Môn
i gael mwy o bobl i ymuno â Fy-Iechyd Ar-Lein.
Mae Fy-Iechyd Ar-Lein yn wasanaeth y gallwch ei ddefnyddio i archebu eich
ail-bresgripsiynau. Dilynwch y camau syml hyn i gael mynediad at FIAL.
Pe bai angen unrhyw gefnogaeth arnoch, mae gennym Gyfeillion Digidol
yn barod i helpu!

Mae Ceri Seeley, Swyddog Cefnogi Digidol
Medrwn Môn, yn cynnal sesiynau cofrestru
mewn meddygfeydd i helpu cleifion i
gofrestru eu manylion gyda Fy-Iechyd ArLein.
Bydd Ceri yn ymweld â HWB IECHYD CYBI
(Meddygfeydd Cambria a Longford), Caergybi
bob bore dydd Mawrth - rhwng 9.30 a.m. a
12.30 p.m. Dewch draw i gofrestru!

‘Dyma lun o Ceri Seeley, ein Swyddog Cefnogi Digidol yn cael sesiwn cofrestru yn
HWB Iechyd Cybi (Cambria a Longford) Bydd Ceri yn cynal sesiynnau cofrestru bob
bore Dydd Mawrth i chi gael cofrestru eich manylion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
9

CHWILIO AM GYFEILLION DIGIDOL!
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CYSYLLTU YNYS MÔN
Mae Medrwn Môn wedi ymuno gyda
gwefan newydd ‘CYSYLLTU’ - gwefan
sydd wedi cael ei chreu er mwyn dod â
chymunedau ac unigolion at ei gilydd
yng Nghymru. Enw llwyfan digidol
Medrwn Môn ar y wefan ydy ‘Cysylltu
Ynys Môn’.
Pwrpas ‘Cysylltu Ynys Môn’ ydy
darparu lleoliad ar-lein i gysylltu pobl,
grwpiau a mudiadau ar Ynys Môn
gyda'u cymunedau. Y nod ydy rhoi
cyfle i bobl gael gweld pa fudiadau
a grwpiau sydd ar gael yn lleol er
mwyn iddynt gael ymuno hefo nhw a
theimlo’n fwy fel rhan o’u cymuned.
Mae’n gyfle gwych hefyd i
ddarparwyr hyrwyddo eu hunain drwy
rannu gwybodaeth cyswllt, manylion
am eu gwasanaethau, cyfleoedd
gwirfoddoli, eu hymgyrchoedd, ac
unrhyw ddigwyddiadau sydd ymlaen.

RHAD AC AM DDIM!
Mae'r llwyfan digidol hwn yn rhad ac am ddim i bawb ei ddefnyddio, ac mae'n
darparu canolbwynt adnoddau i unrhyw un sy'n chwilio am wybodaeth am
ddigwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol ledled Ynys Môn.

BETH AM RESTRU EICH MANYLION CHI AR ‘CYSYLLTU YNYS MÔN’?
Bydd Medrwn Môn yn cynnig gwobr o daleb £250 i un darparwr sydd yn ymaelodi
ac ychwanegu digwyddiad neu hysbyseb gymunedol ar y safle. Byddwn yn tynnu
enw allan o het (dyddiad i’w gadarnhau). Peidiwch â cholli allan ar y cyfle drwy ei
adael yn rhy hwyr - ymunwch rŵan!

Ewch i www.cysylltuynysmon.cymru i gofrestru ac i
ychwanegu eich gwybodaeth. Os ydych chi eisiau mwy o
fanylion, neu help i ymuno,
cysylltwch hefo Sioned Williams,
@MedrwnMon
Swyddog Cefnogi Gwirfoddoli Medrwn Môn:
sioned@medrwnmon.org
@MedrwnMon
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PRESGREIBIO CYMDEITHASOL GWYRDD A GLAS
YNG NGOGLEDD CYMRU
Cynhaliwyd cynhadledd ar lein ar
5ed Hydref, i drafod y cynnydd
sylweddol mewn gweithgareddau
Presgreibio Cymdeithasol Gwyrdd a
Glas yng Ngogledd Cymru.
Trefnwyd y cyfarfod gan Elemental,
y Cwmni Meddalwedd Presgreibio
Cymdeithasol.

YMUNWCH Â NI AR 5 HYDREF 2.30PM - 4.00 PM

Presgreibio Cymdeithasol Gwyrdd a Glas
a sut i ddod yn rhan o hyn
yng Ngogledd Cymru

Mae PRESGREIBIO CYMDEITHASOL GWYRDD
yn cynnig cefnogaeth ar faterion iechyd a llesiant i bobl yn
y gymuned, ac yn rhan o gynllun hir-dymor y GIG. Mae’n
canolbwyntio ar ymyrraeth, rhaglenni a gweithgareddau yn
ymwneud â byd natur, megis cerdded, tyfu bwyd, garddio,
a beicio, pethau y mae modd eu gwneud mewn fforestydd,
parciau, gerddi a mannau eraill yng nghanol byd natur.

Mae PRESGREIBIO CYMDEITHASOL GLAS
yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ymyrraeth a
gweithgareddau sy’n ymwneud â dŵr, gweithgareddau
y profwyd eu bod yn lleihau pryder, a lleddfu hwyliau
gwael, ac sy’n gallu cael effaith bositif ar lesiant
meddyliol a chorfforol. Mae nofio a physgota yn
esiamplau o bresgeribio cymdeithasol glas.
Cadeiriwyd y digwyddiad ar lein gan Glynne Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen, ‘Well’
Gogledd Cymru. Ymhlith y siaradwyr eraill, roedd Kate Clements, Swyddog Prosiect
gyda Coed Lleol, a Lyndsey Campbell-Williams o Medrwn Môn, sy’n arwain gwasanaeth prescreibio cymdeithasol ‘Linc Cymunedol Môn’.
Bu Lyndsey Campbell-Williams yn amlinellu sut mae ‘Linc
Cymunedol Môn’ yn gweithio ar yr Ynys, a sut y bu cynnydd yn y
diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored, yn enwedig yn
ystod y pandemig. Mae’r prosiect wedi bod yn datblygu ei ddull o
weithio sy’n seiliedig ar asedau, gan annog pobl i fod
yn actif ym myd natur ac i werthfawrogi mannau awyr
agored Ynys Môn. Maen nhw wedi canfod cyfleon i
gyd-weithio gyda Menter Môn er mwyn osgoi
dyblygu, ac er mwyn gwneud y broses atgyfeirio mor
syml â phosib.
Am fwy o wybodaeth ar Bresgreibio Cymdeithasol Gwyrdd a Glas
ar Ynys Môn, cysylltwch â Linc Cymunedol Môn ar:

01248 725745 / linc@medrwnmon.org
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Mae Medrwn Môn yn y broses o hwyluso sgyrsiau lleol am anghenion a
dymuniadau cymunedol trigolion Ynys Môn.
Yn ddiweddar fe wnaethom ni lansio ein 'teithiau cerdded
yn y gymuned', ac yn ystod y pythefnos diwethaf rydym
wedi bod yn ymweld â Ward Lligwy - a siarad hefo
trigolion Moelfre, Pentraeth a Benllech. Fe wnaethom ni
gwrdd â phobl wych a dysgu cymaint am eu cymunedau a'r
hyn y maen nhw’n ei olygu iddyn nhw. Fe ddaethom ni o
hyd i rai llefydd hardd hefyd nad oeddem ni erioed yn
gwybod amdanyn nhw! Diolch i chi i gyd am eich croeso
ac am yr adborth. Diolch hefyd i'r aelodau newydd sydd
wedi ymuno hefo Chynghrair Cymunedol Lligwy .
Yr wythnos yma rydym
wedi bod yn targedu
ardaloedd Aberffraw, Dwyran a Rhosyr.
Ym mis Tachwedd, byddwn yn ymweld â Bethel
Bodorgan, Hermon, Brynsiencyn, Gaerwen,
Pont-rhyd-y-bont, Bae Trearddur, Rhoscolyn,
Llanddaniel Fab a Llangristiolus. Gwyliwch allan am y
posteri ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Dewch draw i ymuno hefo ni am dro, cyfarfod
y tîm, a chael sgwrs a rhannu eich syniadau.
Bydd yn hyfryd eich cyfarfod.
Mae Cynghrair Cymunedol Llifon (sy'n cynnwys Llanfaelog a Rhosneigr,
Llanfair-yn-neubwll ac RAF Y Fali, Caergeiliog a'r Fali) wedi dewis 'plant a phobl ifanc' fel
un o'u meysydd blaenoriaeth, ynghyd â thrafnidiaeth a diogelwch,
Os hoffech chi fod yn rhan o'r grŵp gwirfoddol sy'n gweithio ar hyn, neu i gael gwybod mwy
am Gynghreiriau Cymunedol Llifon neu Lligwy, cysylltwch â Delyth Ingram yn Medrwn Môn:

Delyth Ingram: 01248 725745 n e u d e l yt h @ m e d r w n m o n . o r g
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NEW YDDION CYLLIDO
ARIAN Y LOTERI GENEDLAETHOL
YN CEFNOGI GWEITHGAREDDAU
AR YNYS MÔN
Derbyniodd elusen SEAS Sailability grant o £10,000 gan
y Loteri Genedlaethol i gynnal rhaglen o weithgareddau
cychod a hwylio dros yr haf. Nod cynnal y gweithgareddau
oedd cael pobl ag anableddau a'u teuluoedd i rannu
profiadau gwahanol a gwella eu lles.
Sefydlwyd elusen SEAS Sailability yn 2017 yng
Nghanolfan Conwy, Llanfairpwll, ar gyfer pobl anabl o
Ogledd Cymru, a’u gofalwyr a'u teuluoedd. Mae’r elusen
yn cefnogi a galluogi pobl anabl o unrhyw radd o anabledd
ac o unrhyw oedran, ac yn bwysig, eu teulu a'u gofalwyr, i
rannu profiadau a chael hwyl gyda'i gilydd mewn
gweithgareddau anturus a diogel ar y dŵr. Mae’r elusen yn codi arian i brynu offer arbenigol sy'n
gwneud anturiaethau’n hygyrch i bobl anabl - cychod hwylio, cychod pŵer, kayaks, canŵs, ac i
adeiladu rafftiau eu hunain.
Yn ôl Richard Horovitz, Cyfarwyddwr SEAS Sailability: "Allwn ni ddim gorbwysleisio manteision
y gweithgareddau a'r anturiaethau yma. Mae pawb yn ymlacio, mae lefelau gorbryder yn
gostwng yn sylweddol, ac mae tensiynau o fewn teuluoedd yn lleihau.”
Hefyd yn dathlu grant gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu cymunedau yn Ynys Môn y mis hwn
mae'r prosiectau canlynol:


Digwyddiadau Sbarc - £10,000 i gynnal clwb awtistiaeth wythnosol gyda
gweithgareddau i blant ag awtistiaeth neu namau cudd, a'u teuluoedd.



Gwasanaeth Gweithgareddau a Chymorth Dementia Mirili Môn - £6,000 i
ddarparu gweithgareddau i gefnogi pobl â dementia a'u teuluoedd.



Ysgol Gymuned Bryngwran - £10,000 i greu ardal gysgodol awyr agored a fydd yn
caniatáu i'r ysgol a'r gymuned ehangach gyfarfod a chymdeithasu (gweler llun plant Ysgol
Gymuned Bryngwran yn dathlu, ar y dudalen flaen).

Y llynedd dosbarthwyd £31 miliwn mewn 850 o grantiau i
elusennau a chymunedau ledled Cymru, diolch i arian a godwyd
gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.
Os oes gennych chi syniad am broject i gefnogi’ch cymuned
chi, cysylltwch â Hywel Lovgreen, Swyddog Ariannu
Ynys
@MedrwnMon
Môn, am sgwrs, ar 07790 815383, neu e-bostiwch:

hywel.lovgreen@cronfagymunedolylg.org.uk.
@MedrwnMon
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NEW YDDION CYLLIDO
GRANTIAU TUAG
AT BRYNU
DIFFIBRILWYR
Calon Heart ydy’r brif elusen yng Nghymru sy'n delio gyda chyllido, caffael a
chyflenwi diffibrilwyr er mwyn achub bywydau.
Peiriant achub bywyd ydy diffibriliwr sy'n rhoi sioc
drydanol i'r galon pan fo achosion o ataliad ar y
galon (cardiac arrest). Am bob munud sy'n mynd
heibio heb ddiffibriliwr, mae'r siawns o oroesi yn
gostwng. Mae mynediad at ddiffibrilwyr ar lefel leol
a chymunedol yn cynyddu'r siawns o oroesi.
Mae argyfwng Covid-19 - a'r digwyddiad brawychus
ym Mhencampwriaeth Pêl-droed Ewrop gyda
Christian Eriksen - wedi tynnu sylw at y ffaith bod
llawer o leoliadau cyhoeddus yn dal heb
ddiffibriliwr.
Ar hyn o bryd mae gan Calon Heart grantiau o £300 ar gael i gefnogi clybiau a
sefydliadau i gael diffibriliwr ar gyfer eu hadeilad. Gyda phob diffibriliwr maen
nhw’n ei gyflenwi, byddan nhw hefyd yn darparu hyfforddiant CPR/diffibriliwr
ar lein am ddim. Maen nhw hefyd yn gallu cyflenwi padiau, batris neu
gabinetau newydd.
Os ydych chi’n weithgar yn eich cymuned ac yn
ystyried prynu a gosod diffibriliwr, cysylltwch â'r
Rheolwr Gweithrediadau yn Calon Hearts am
wybodaeth ac arweiniad. Gall Calon Hearts eich
helpu gyda'r gwahanol agweddau ar brynu
diffibriliwr ar gyfer lleoliad cyhoeddus, gan
gynnwys codi arian, grantiau, y cyfarpar
ychwanegol sydd ei angen, a chyngor am pa
hyfforddiant sydd ar gael i allu defnyddio'r offer.
Cysylltwch â: KIMBERLEY LLOYD-OWEN, Rheolwr
Gweithrediadau, Calon Hearts:
@MedrwnMon

kym@calonhearts.org / 02922 402670
@MedrwnMon
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NEW YDDION CYLLIDO
ASDA Foundation
Cronfa Ailgysylltu Cymunedau
Bwriad 'Cronfa Ailgysylltu Cymunedau’ ASDA
(Cam 2) ydy ailgysylltu cymunedau, dathlu bod
gyda’n gilydd unwaith eto, a chefnogi grwpiau wrth i gyfyngiadau Covid-19 ddechrau llacio. Mae
grantiau rhwng £250 a £1,000 ar gael i:




helpu gweithgareddau i ail-gychwyn e.e. clybiau garddio, clybiau cinio a gweithgareddau
hamdden; neu
cynnal digwyddiad i ddod â phawb at ei gilydd eto, fel parti croeso ‘nôl neu ddathliad
cymunedol; neu
cyfuniad o'r ddau.

Mae'r mathau o grwpiau sy’n gymwys i wneud cais yn cynnwys
Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon, grwpiau cymunedol lleol,
elusennau, Grwpiau Buddiannau Cymunedol, grŵp chwaraeon,
nid er elw, clybiau henoed, clybiau cinio, grwpiau celf a chrefft,
clybiau eraill, ayb.
Sylwer fod yn rhaid i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli o fewn
dalgylch siop Asda. Cysylltwch â Hyrwyddwr Cymunedol Asda i wirio’r amodau. Mae ffurflenni
cais ar gael o siopau Asda ac mae gan ymgeiswyr tan 1af Tachwedd 2021 i gyflwyno eu
ceisiadau i Hyrwyddwr Cymunedol Asda.
Ewch i'w gwefan: https://www.asdafoundation.org/how-to-apply

COED AM DDIM I YSGOLION A CHYMUNEDAU
Mae'r Woodland Trust yn rhoi cannoedd o filoedd o goed i
ysgolion a chymunedau i sicrhau bod pawb yn y DU yn cael cyfle
i blannu coeden.
Mae'r coed ar gael i'w plannu mewn ardal sy'n hygyrch i'r cyhoedd fel y gall pobl eraill eu
defnyddio a'u mwynhau. Mae'r pecynnau coed sydd ar gael yn cynnwys gwrychoedd,
coedlannau, cynhaeaf gwyllt, coed lliw gydol y flwyddyn, coed gwyllt a choed trefol.
Mae dau gyfnod dosbarthu yn ystod y flwyddyn - ym mis
Tachwedd a mis Mawrth, pan fydd y coed yn segur ac yn
berffaith ar gyfer eu plannu.
Mae ceisiadau'n cael eu derbyn ar hyn o bryd ar gyfer coed
@MedrwnMon
fydd yn cael eu dosbarthu
yn mis Mawrth 2022. Am fwy o
wybodaeth ewch i:
@MedrwnMon
https://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/free-trees/
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NEW YDDION CYLLIDO
Mae CRONFA

I GYMRU yn cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol

Cymru. Mae grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gael i sefydliadau cymunedol bach sy’n
cael eu cynnal gan wirfoddolwyr ac yn bwriadu gwneud y canlynol gyda’r grantiau:


Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd



Adeiladu cymunedau cryfach



Gwella amgylcheddau gwledig a threfol



Diogelu treftadaeth a diwylliant



Annog pobl a chymunedau iachach a mwy gweithgar.

Gall grantiau dalu’r costau’n llawn neu ran o gostau, er enghraifft: costau prosiect,
eitemau a chyfarpar cyfalaf bach, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni (e.e. llogi
ystafell, costau teithio, treuliau gwirfoddolwyr, yswiriant, ffioedd tiwtor, digwyddiadau
cymunedol). Mae’r Gronfa yn agored i elusennau a sefydliadau cymunedol
cyfansoddiadol (e.e. cymdeithasau, mentrau cymdeithasol a chlybiau):
Gallwch wneud cais
unrhyw bryd drwy
wefan Sefydliad
Cymunedol Cymru

YMA

THE MOONDANCE FOUNDATION
Cronfa Cymorth Covid-19
"Rydym yn awyddus i helpu elusennau Cymru i barhau
â'u gweithgareddau yn ystod argyfwng Covid-19."

Crëwyd Cronfa Cymorth Covid-19 i helpu elusennau Cymru i barhau â'u
gweithgareddau yn ystod argyfwng Covid-19.

Mae cyllid ar gael i elusennau cofrestredig sy'n gweithio yng Nghymru i helpu gydag
unrhyw un o'r canlynol: Cadw Staff; Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol sydd
o dan fygythiad; datblygu gwasanaethau er mwyn addasu i'r argyfwng presennol.
@MedrwnMon
Dim ond y rhai sydd mewn gwir angen ddylid gwneud cais yn ôl Moondance.
h t t p s : // m o o n d a n c e f o u n d a@MedrwnMon
tion.org.uk/c19fund
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HELP THE NHS REFRESH THEIR VISION FOR THE FUTURE

BYW’N
IACH, AROS
YN
IACH
- Y TU
HWNT
I’Rglobal
PANDEMIG
LIVING
HEALTHIER
WELL
- BEYOND
THE
PANDEMIC
This
year has undoubtedly
beenSTAYING
one
of the
most
challenging
for us all. The
Covid-19
pandemic has affected the lives of everyone and many have suffered the loss of family and friends.
NHS
staff have worked
tirelessly to respond
to the pandemic.YOther
individuals
HELPWCH
I DDIWEDDARU
GWELEDIGAETH
GIG organisations
AR GYFER and
Y DYFODOL
have worked equally hard to protect our community from the impact of the virus.
Mae eleni wedi bod yn un o’r blynyddoedd mwyaf heriol i bawb. Mae pandemig Covid-19 wedi
effeithio
ar fywydau
pob un care
ohonom
ac mae
wedi and
colli they
aelodau’r
ffrindiau.
Mae
Many of the
NHS’s planned
services
werellawer
disrupted
have teulu
had toa change
the
waystaff
ythey
Gwasanaeth
Iechyd
wedi
gweithio’n
ddiflino
mewn
ymateb
i’r
pandemig.
Mae
sefydliadau
ac to
deliver other services. The vaccination programme offers hope that we can begin to return
unigolion
eraillwith
wedifewer
gweithio’r
un mor galed i amddiffyn ein cymunedau rhag effaith y feirws.
living our lives
restrictions.
Tarfwyd ar lawer o “wasanaethau gofal wedi eu cynllunio y GIG” a bu’n rhaid newid y modd maen
The
Betsi
Cadwaladr
Universityeraill.
Health
Board
is nowfrechu
in theyn
process
reviewing
their existing
plans
nhw’n
darparu
gwasanaethau
Mae’r
rhaglen
cynnigofgobaith
y medrwn
ni ddechrau
and priorities,
ensure
they are focusing
on what is important as they begin to tackle all the
byw
ein bywydtogyda
llai that
o gyfyngiadau
fel o’r blaen.
challenges facing them. They want to check with their staff, patients, partner organisations and the
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn credu mai nawr ydy’r amser cywir i adolygu eu
public how Covid-19 has affected health and well-being and what they can learn from this
cynlluniau a’u blaenoriaethau cyfredol, i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig wrth
experience. They also want to check whether their long term strategy for health and well-being is
iddyn nhw ddechrau mynd i’r afael â’r holl heriau sy’n eu wynebu. Maen nhw angen mewnbwn gan
still relevant, or whether they need to amend this now. They want to hear your views on both of
eu staff, eu cleifion, sefydliadau partner a’r cyhoedd ynghylch sut mae Covid-19 wedi effeithio ar
these matters.
iechyd a llesiant pobl, a’r hyn y medran nhw ei ddysgu o’r profiad hwn.
HAVE
YOUR
ongwirio
how the
Betsi
University
Health
Board
their future
Maen nhw
hefydSAY
eisiau
a ydi
eu Cadwaladr
strategaeth iechyd
a llesiant
tymor
hir shape
yn parhau’n

plans by sharing
experiences
and Maen
comments
on their
goalseich
andbarn
priorities.
Their
survey
is open
berthnasol,
neu ayour
oes angen
ei newid.
nhw eisiau
clywed
CHI am
y ddau
fater
yma.
until the 27th October 2021.
DWEUD
EICH
DWEUD
Find out more
information
on their website and have your say by filling in the online survey.
Mae cyfle i chi helpu siapio eu cynllun trwy
rannu eich profiadau a’ch sylwadau ar eu
nodau a’u blaenoriaethau. Mae holiadur Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar agor hyd
27ain Hydref, 2021. Ewch i’w gwefan i gael mwy o wybodaeth a llenwi’r holiadur ar lein.

Medrwn Môn sy’n golygu, dylunio, a dosbarthu’r
E-Fwletin yma. Nid @MedrwnMon
yw’r farn a fynegir ynddo o
reidrwydd yn adlewyrchu barn Medrwn Môn.
Cedwir yr
hawl i olygu
@MedrwnMon
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