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NEWYDDION O’R GYMUNED
DATHLU’R NADOLIG YM MRYNGWRAN
Ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 4ydd, daeth Siôn Corn i’r
Iorwerth Arms ym Mryngwran i ymweld â dros gant o
blant yn y Groto. Braf oedd cael croesawu teuluoedd
yn ôl wedi i ni fethu cynnal y dathliad y llynedd
oherwydd Covid-19. Roedd y lle yn llawn anrhegion,
danteithion melys, mulod, adloniant byw, ac awyrgylch
Nadoligaidd braf. Cafodd pawb brynhawn lyfli.
Bu criw o bobl
ifanc wrthi’n
helpu i baratoi’r
Groto drwy
addurno’r coed
Nadolig, gan
eu haddurno i gynrychioli gwasanaethau, asiantaethau
ag achosion sydd yn bwysig i bobl ifanc yr Ynys. Roedd
y coed yn edrych yn hyfryd yn y Groto.

PARÊD ‘BRYNGWRAN CYMUNEDOL’
Ar y nos Fercher cyn ’Dolig fe wnaeth
‘Bryngwran Cymunedol’ drefnu hefo Siôn
Corn a’i gorachod i fynd ar daith o gwmpas
Bryngwran. Roedd trigolion y pentref allan yn
eu gerddi, yn cerdded o gwmpas, yn sbecian
drwy ffenestri neu’n dawnsio i’r gerddoriaeth
Nadoligaidd yn yr eira ffug o flaen eu tai.
Roedd yr ysbryd Nadoligaidd yn hudolus a
gwên ar wynebau pawb. Yn anffodus, ddaru
nifer o blant a theuluoedd Bryngwran fethu
dod i weld Siôn Corn yn y Groto oherwydd eu
bod yn hunanynysu, felly drwy drefnu’r Parêd
drwy’r pentref cafodd y rhai wnaeth fethu
allan hefyd gyfle i fwynhau gweld Siôn Corn.

CINIO ’DOLIG CYNLLUN TRO DA BRYNGWRAN
Ar noswyl Nadolig fe wnaeth ‘Cynllun Tro Da Bryngwran’
ddarparu cinio Nadolig am ddim i 25 o bobl oedrannus a
bregus y cylch. Cafodd y prydau eu paratoi gan Matt o
Pantri Matt yn yr Iorwerth Arms, a’u dosbarthu gan
wirfoddolwyr@MedrwnMon
y ‘Cynllun Tro Da’. Diolch i Medrwn Môn
am y cymorth i’n galluogi i gynnig hyn i bobl y cylch.

@MedrwnMon EIRIAN HUWS
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GRWPIAU CYMUNEDOL
CLWB SEICLO GWALCHMAI
Cafodd Clwb Seiclo Gwalchmai ei sefydlu yn 2015 - ar b’nawn
Sul gan grŵp o ffrindiau oedd jyst eisiau bod yn ffit - yn eistedd
o gwmpas bwrdd yn y dafarn. Yn fuan wedi hynny, cafodd
merch un o'r aelodau wnaeth sefydlu’r Clwb (Skin) Paul Owen
ddamwain, a derbyn triniaeth yn Ysbyty Prifysgol Stoke am sawl
mis. Cafodd person ifanc arall o Gwalchmai hefyd ei drin yno yn
dilyn damwain car. Dyna a ysgogodd y daith feicio elusennol
gyntaf - o Gwalchmai i Stoke - a chodi arian ar gyfer Ysbyty
Stoke ac Ysbyty Gwynedd.
Ers hynny mae'r Clwb wedi trefnu taith bob 2 flynedd i godi arian ar gyfer elusennau neu
grwpiau lleol sydd â rhyw gysylltiad personol ag aelodau'r Clwb. Yn 2018, codwyd £3,800 ar
gyfer Gwasanaeth Cymorth Arbenigol Plant Bryn Hwfa, Rhostrehwfa - sef clwb ar ôl ysgol /
penwythnos i blant anabl, oedd yn cael ei ddefnyddio gan fab Ed Williams, sy’n aelod o'r Clwb.
Ein taith feicio 200 milltir o Fae Trearddur i Fae Abertawe y llynedd oedd yr her anoddaf hyd
yma o bell ffordd. Roedd Diwrnod 1 yn arbennig o heriol gyda 7 pynctiar a damwain ffordd yn
ein dal yn ôl. Bu'n rhaid i'r grŵp o 17 o feicwyr ddilyn ffordd wahanol a seiclo 20 milltir yn
ychwanegol i'r pellter gwreiddiol o 95 milltir. Cyrhaeddodd bawb Aberystwyth o'r diwedd am
7.15 yr hwyr ar ôl bod am dros 11 awr ar y ffordd! Ar yr 2il ddiwrnod, roedd yn rhaid gadael
Aberystwyth am Abertawe am 8 y bore, a’r tywydd wedi gwella ’chydig. Er fod y pellter o 86
milltir yn llai, roedd y daith yn anoddach, ac roedd y coesau a’r pen olau yn dioddef!
Cyrhaeddodd pawb Fae Abertawe ychydig wedi 5 y pnawn.
Trefnwyd y daith feicio yma i godi ymwybyddiaeth am Ddementia a rhannwyd £13,000 rhwng
grŵp 'Dementia-Gyfeillgar Caergybi', Canolfan Gofal Dydd Dementia Hafan ym Mryngwran, a’r
ward Dementia ac Alzheimer’s yn Ysbyty Cefni, Llangefni - pob un yn derbyn siec am £4,333.
Y bwriad ydy cynnal yr her nesaf yn Ngwanwyn 2023, a hon fydd y daith fwyaf uchelgeisiol eto
- os byddwn ni’n cadw at y daith sydd wedi cael ei chynnig - o Gaergybi i Abergwaun, fferi i
Rosslare, Iwerddon, yna seiclo i Ddulyn, cyn dal y fferi’n ôl i Gaergybi. Rydym wedi ei alw'n
'Her Geltaidd y 4 Porthladd'. Dydyn ni ddim wedi dewis elusen eto, ond bydd yn elusen sy'n
golygu rhywbeth i ni, ac yn lleol i'r Ynys."

Adrian Williams

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GRWPIAU CYMUNEDOL
Gweithgareddau Grŵp Am Ddim
i Bobl Dros 75 oed

Mae Reengage yn elusen Brydeinig sy’n cynnig
gweithgareddau grŵp mewn awyrgylch gymdeithasol
ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru .
Mae’r grwpiau yma’n hwyl, yn gyfeillgar, ac yn rhad ac am ddim, gyda chyfle i gymryd rhan
mewn gweithgaredd hamddenol fel dawnsio, ioga cadair,Tai Chi neu sgitls. Bydd cyfle ar
ddiwedd bob sesiwn i bawb ddod at ei gilydd i fwynhau paned a lluniaeth ysgafn. Mae’r
grwpiau’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr Reengage.

Lleoliad:

Canolfan Gymunedol Gwelfor,
Caergybi, LL65 2DH
Amser:
Bob yn ail ddydd Iau
12.45 p.m. > 2.45 p.m.
Gweithgaredd: Tai Chi
Hyfforddwr:

Rose Ann Preston
Tai Chi yng Nghanolfan Gwelfor

Mae sesiynau Tai Chi hefo Rose yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Gwelfor, Caergybi, bob yn
ail ddydd Iau. Bydd y sesiynau yn dechrau hefo cyflwyniad byr a qi gong (ymarferion anadlu).
Yna fe wneir symudiadau Tai Chi, cyn ymlacio ar y diwedd. Mae’n bosib cymryd rhan yn y
sesiwn yn eistedd neu’n sefyll. Bydd amser ar y diwedd am baned a sgwrs. Mae’r Grŵp yma’n
rhan o brosiect wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru a gafodd ei lansio gan Reengage ym mis
Mehefin 2020.
Mae sesiynau Reengage i gyd yn rhoi ffocws ar weithgareddau cadw’n heini, lles corfforol,
ac yn rhoi siawns i gyfarfod pobl eraill yn eich cymuned. Mae’r grwpiau yn rhad ac am ddim a,
phan fydd digon o wirfoddolwyr sy’n gyrru, byddant yn hapus i gasglu pobl o’u cartrefi a mynd
â nhw adref wedi’r sesiwn. Mae’n hanfodol i roi gwybod cyn dod i sesiwn, oherwydd iechyd a
diogelwch a chyfyngiadau Covid.

Er mwyn cofrestru, neu i gael mwy o wybodaeth:




Ffoniwch: 0800 716 543 neu 02922 801 802
E-bostiwch: info@reengage.org.uk
@MedrwnMon
Cwblhewch y ffurflen gofrestru ar www.reengage.org.uk.

Ac mae croeso i chi gysylltu os hoffech chi roi cynnig ar unrhyw
@MedrwnMon
weithgaredd grŵp penodol. Byddai’n braf iawn clywed
eich syniadau.
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GW YBODAETH
Os ydych chi angen cymorth
Dementia, rydym ni yma i chi.
Mae Dementia Connect, gan yr
Alzheimer’s Society, yn wasanaeth
cefnogaeth Dementia wedi ei deilwra
ar gyfer unrhyw un sy’n cael ei
effeithio gan Dementia.

I GAEL CYMORTH:
dementia.connect@alzheimers.org.uk
alzheimers.org.uk/dementiaconnect
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RYDYM YMA I'CH HELPU!
Ydych chi'n ’nabod rhywun sydd wedi derbyn iPad neu
seinydd clyfar (smart speaker) dros y Nadolig ond ddim
yn siŵr sut i wneud y mwyaf ohono? Oes yna bobl yn
eich cymuned sy’n methu cyfleoedd am eu bod yn ofni
mynd ar-lein?
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn brosiect cynhwysiant
digidol sy’n cael ei ddarparu gan Ganolfan
Cydweithredol Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth
Cymru. Credwn fod gan bawb yr hawl i elwa o fod ar-lein. Ar hyn o bryd, tydi 7% o
oedolion Cymru ddim ar-lein, sy’n cyfateb i tua 200,000 o unigolion. Mae’r bobl hyn
yn colli allan ar allu cyfathrebu gyda theulu a ffrindiau, cael mynediad at
wasanaethau angenrheidiol fel Credyd Cynhwysol, y gallu i arbed arian trwy brynu
nwyddau’n ddigidol, cyfleoedd gwaith, a llawer mwy.
Ar gyfer y flwyddyn newydd, rydym wedi trefnu nifer o sesiynau mynediad agored
am ddim, sef gweminarau awr o hyd ar Zoom y gall unrhyw un ymuno â nhw. Nod
y sesiynau ydy meithrin eich gwybodaeth a’ch hyder wrth ddefnyddio technoleg
ddigidol, er mwyn helpu eraill yn eich cymuned i ddatblygu hyder digidol.
DYMA EIN SESIYNAU CYMRAEG HYD AT FIS EBRILL (rhai Saesneg hefyd ar gael):

•
•
•
•

DIOGELWCH AR-LEIN: 9 Chwefror, 2022 | 2 p.m.
CYMRAEG AR Y WE: 2 Mawrth, 2022 | 2 p.m.
HYGYRCHEDD DIGIDOL: 16 Mawrth, 2022 | 2p.m.
APIAU SYNHWYRAIDD: 23 Mawrth, 2022 | 2 p.m.

Er mwyn gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru am ddim, ewch i’n gwefan:

https://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/rhaglen-gweminar/
Neu cysylltwch â Lon Moseley, Ymgynghorydd Cynhwysiant Digidol ar gyfer Ynys
Môn, i gael sgwrs am sut y gallwch chi a’ch sefydliad wella eich sgiliau digidol:
lonmoseley@wales.coop / 07918 936351.

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GW YBODAETH
Mae CARTREFI IACH POBL IACH yn brosiect sy’n cael ei redeg gan
Warm Wales Cymru Gynnes er mwyn ceisio taclo tlodi tanwydd.
Nod y prosiect ydy cefnogi pobl i gael:
•
•
•

Cartrefi cynhesach
Cartrefi mwy diogel
Cartrefi iachach

Bydd Cartrefi Iach Pobl Iach yn ymweld â chartrefi ar draws Gogledd Cymru er mwyn
canfod cartrefi sydd angen help. Yna, bydd staff yn sicrhau fod y cartrefi yma ar y tariff
ynni gorau ac yn cael mynediad at yr holl help ariannol y mae ganddyn nhw hawl ei gael.

Mae Cartrefi Iach Pobl Iach yn agored i bawb, ond mae gan rai o'r gwasanaethau
eu meini prawf cymhwysedd eu hunain. Mae'r help sydd ar gael yn cynnwys:








Ynni: help a chyngor i ddeall biliau ynni, help gyda dyledion tanwydd, newid tariff,
mesuryddion deallus, cynilion a disgowntiau (e.e. Gostyngiad Cartrefi Cynnes).
Dŵr: gwybodaeth, cyngor a help gyda gostyngiadau tariff a mesuryddion dŵr.
Gwresogi: help gyda cheisiadau i gynllun Nyth, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth
Cymru, darparu boeleri newydd, systemau gwres canolog ac insiwleiddio.
Cynyddu incwm i'r eithaf: help a chyfeirio ar gyfer gwirio budd-daliadau a
cheisiadau am ostyngiad yn y dreth gyngor.
Addasiadau i'r cartref: help i gael offer e.e. rheiliau gafael, cawodydd lefel isel,
lifftiau grisiau ac ati.
Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth: cofrestru am ddim gyda darparwyr nwy, trydan
a dŵr i gartrefi sy’n gymwys.
Mesurau diogelwch yn y cartref: codi ymwybyddiaeth o garbon monocsid, larymau
mwg a falfiau coginio sy’n cloi - gwybodaeth a chyngor i bawb a dyfeisiau ar
gyfer cartrefi cymwys.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei
adnabod, yn ei chael hi'n anodd cynhesu
eich/eu cartref, cysylltwch â :

hhhp@warmwales.org.uk
Neu ewch
i’w gwefan am fwy o wybodaeth:
@MedrwnMon

www.warmwales.org.uk
@MedrwnMon
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GW YBODAETH I BOBL IFANC

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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Agorwyd neuadd bentref newydd
ar gyfer trigolion Ynys Môn yn
ddiweddar - a hynny yn rhithiol ar
y we.

Mae gwefan newydd ‘Cymuned’ yn rhoi
cyfle i drigolion Ynys Môn allu mwynhau
gweithgareddau a digwyddiadau byw o’u
Hwb Cymunedol lleol, a hybiau eraill ar yr
Ynys. Byddan nhw hefyd yn gallu derbyn
newyddion lleol a gwneud cysylltiadau
defnyddiol - i gyd o’u cartrefi - ac i gyd yn
gyfleus mewn un man ar wefan ‘Cymuned’.
Cafodd gwefan ‘Cymuned’ ei lansio’n swyddogol
mewn digwyddiad yn M-SParc, Gaerwen, yn
ddiweddar, gyda chyflwyniad gan Sioned Young
sy’n arwain y prosiect ar ran Age Cymru Gwynedd
a Môn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn
a Medrwn Môn.

Sioned Young yn lansiad ‘Cymuned’

Ar hyn o bryd mae detholiad o Hybiau Cymunedol
ar yr Ynys wrthi’n derbyn hyfforddiant ar sut i allu
defnyddio gwefan ‘Cymuned’ gyda eu Hwb
Cymunedol nhw.

Bydd Age Cymru Gwynedd a Môn hefyd yn gweithio mewn
partneriaeth gyda phrosiect ‘Fy Iechyd Ar-lein’ Medrwn Môn er
mwyn rhoi cynllun llogi tabledi Samsung ar waith. Bydd rhain
yn rhoi help i’r rheiny sydd heb gysylltiad i’r we i gael mynediad
at safleoedd ‘Cymuned’ a ‘Fy Iechyd Ar-lein’.

Ewch i www.cymuned.co.uk i gael gweld beth sydd ymlaen ar Ynys Môn.
Os oes gan eich Hwb Cymunedol chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o
‘Cymuned’, cysylltwch â Sioned Young, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth
Hybiau Cymunedol Ynys Môn: sioned.young@acgm.co.uk / 01286 808 735.
@MedrwnMon
@MedrwnMon
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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’?
Rydym yn falch o gyhoeddi bod 28 o aelodau wedi ymuno gyda ‘Cysylltu Môn’
erbyn hyn gan gynnwys nifer o fudiadau a grwpiau cymunedol lleol. Diolch i bob un
ohonoch sydd wedi ymaelodi ac ychwanegu gweithgaredd(au) ar y wefan:

Re-engage; Girlguiding Anglesey; Gig Buddies Cymru; Age Cymru
Gwynedd a Môn; Clwb Cwtsh Mudiad Meithrin; Bwyd Da Môn;
Coleg Menai; Menter Môn; 2nd Holyhead Scout Group. Ymunwch â
nhw - er mwy i chi gael bod yn rhan o ‘Cysylltu Ynys Môn’.
Ewch i www.cysylltuynysmon.cymru i gofrestru ac i ychwanegu eich
gwybodaeth. I gael mwy o fanylion, neu help @MedrwnMon
i ymuno, cysylltwch hefo:
Sioned Williams, Swyddog Cefnogi Gwirfoddoli Medrwn Môn:
@MedrwnMon
sioned@medrwnmon.org
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LINC CYMUNEDOL
MÔN
Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn wasanaeth
‘Presgreibio Cymdeithasol’ o fewn Medrwn Môn sy’n
cefnogi pobl dros 18 oed, a theuluoedd, ar Ynys Môn.
Rydym yn gweithio hefo Meddygon Teulu,
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn,
Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn cefnogi
trigolion Ynys Môn i wella eu hiechyd a’u lles.
GALLWN HELPU POBL SYDD:
• Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
• Eisiau gwella eu hiechyd corfforol
• Yn dioddef o ddiffyg hyder
• Angen dod o hyd i rywfaint o gefnogaeth ymarferol a gwybodaeth
er mwyn gwella eu sefyllfa.
Mae hi’n bosib i nifer o bartneriaid wneud atgyfeiriadau i LINC - gan
gynnwys meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol, y Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol, Heddlu Gogledd Cymru, Ffisiotherapydd neu Therapydd
Galwedigaethol, Sefydliadau’r Trydydd Sector neu atgyfeiriad gan yr
unigolyn ei hun.

Gall unigolion hunan-gyfeirio hefyd drwy lenwi ffurflen ar
wefan Medrwn Môn YMA
I gael mwy o wybodaeth am
Linc Cymunedol Môn,
gwyliwch y fideo YMA ar
dudalen YouTube Medrwn
Môn neu cliciwch ar y linc isod:

https://youtu.be/u9_MDBqdNcg
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DEWCH AM DRO A SGWRS HEFO NI
•
•
•
•

Sut le ydy eich cymuned chi?
Pa ran o’ch pentref chi sydd fwyaf diddorol?
Pa fath o swyddi sydd gan drigolion y pentref?
Ydy o’n le da i fyw - a pham?

Dyma’r math o gwestiynau y byddai Medrwn Môn yn hoffi i chi eu hateb. Dewch hefo ni am dro o
gwmpas eich cymuned a’ch pentref inni gael sgwrs am be sy’n arbennig yno, beth sy'n dda, a
beth sy'n bwysig i chi. Helpwch ni i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich cymuned, a beth sydd
eisoes ar waith. Pa grwpiau cymunedol sy'n bodoli, a pha fath o grwpiau yr hoffech chi eu gweld
yn cael eu datblygu yno?
Hoffem glywed am y pethau sy'n gwneud eich ardal leol chi yn arbennig. Efallai eich bod yn
gwybod am berson neu grŵp cymunedol sy’n gwneud pethau gwych, fel helpu pobl i gadw'n
heini; helpu pobl sy’n unig; neu efallai yn cael pobl at ei gilydd dim ond er mwyn cael hwyl.
Nid y pethau da yn unig sy’n bwysig i ni wybod amdanyn nhw - rydym hefyd eisiau gwybod beth
sydd angen eu gwella. Rhannwch eich meddyliau a'ch syniadau gyda ni! Dechrau sgwrs ydy
hyn. Bydd popeth rydych chi’n ei ddweud wrthym yn ein helpu i ddeall eich cymuned yn well ac
yn amlygu meysydd lle gallwn gydweithio. Be hoffech chi ei newid yn eich ardal?
Felly cysylltwch â ni! Anfonwch e-bost neu rhowch alwad i ni, ac anfonwch wahoddiad inni ddod
draw i fynd am dro. Cofiwch y gallwch wahodd eich ffrindiau - rydym yn croesawu barn pawb.
Rydym yn gwybod bod COVID yn anodd i bawb ac mae llawer o bobl yn nerfus am gyfarfod dan
do. Yn ddiweddar mae Medrwn Môn wedi bod yn cynnal nifer o deithiau cerdded cymunedol, yn
siarad â phobl allan yn eu cymuned - ardaloedd fel
Benllech, Pentraeth, Moelfre a Niwbwrch.
TECLYN AWDIT CERDDED
Rydyn ni rŵan yn gofyn i bobl ein helpu drwy lenwi
'Teclyn Awdit Cerdded ar gyfer Ffyrdd a Strydoedd'
sydd wedi cael ei baratoi gan yr Awdurdod
Trafnidiaeth Cenedlaethol yn Nulyn (NTA). Mae
hwn yn gofyn cwestiynau am ble rydych chi'n mynd
allan am dro. Bydd hyn yn bwydo i mewn i'n
‘Holiadur Cynllunio Lle’ ac yn helpu gyda'r mapio
cymunedol sydd eisoes ar y gweill.
Mae'r ‘Teclyn Awdit Cerdded’ Saesneg a Gwyddeleg yn unig, ac i'w weld YMA:
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2021/01/Universal-DesignWalkability-Audit-Tool-V1.pdf
Ewch i’r ‘Holiadur Cynllunio Lle’ YMA: https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=161306232942
Gellir gwneud cais am fersiwn papur o'r holiadur hefyd a gallwn eu casglu os oes angen. Rydym
yn gwneud ein gorau i gyrraedd cynifer o gymunedau a grwpiau â phosibl. Os ydych chi'n
rhedeg grŵp cymunedol, grŵp cerdded neu unrhyw beth tebyg, byddem wrth ein boddau i gael
eich cefnogaeth!

E-bostiwch: Delyth Owen, Swyddog Ymgysylltu Cymunedau, Medrwn Môn:
delyth@medrwnmon.org neu ffonio (01248) 724944
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RHWYDWAITH LLESIANT
MEDRWN MÔN
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 2022 o Rwydwaith Llesiant
Medrwn Môn ar fore dydd Mawrth, 18fed Ionawr - a
chafwyd sesiwn fywiog a defnyddiol dros Zoom.
Croesawodd Seiriol Edwards, Swyddog Llesiant Cymunedol a’r Trydydd Sector
Medrwn Môn, bawb i’r cyfarfod, gan ddiolch i’r cynrychiolwyr o’r gwahanol
fudiadau ac elusennau oedd yn bresennol am eu cyfraniad dros gyfnod
Covid-19. Roedd y cyfarfod yn canolbwyntio ar ‘Ofalwyr’ a ‘Chynhwysiant
Digidol’, ac roedd pawb yn cytuno fod gofalwyr wedi cael eu heffeithio yn
waeth na neb yn ystod y pandemig. Cafwyd cyflwyniadau defnyddiol gan
bedwar o siaradwyr gwadd:
CATRIN JONES - Prif Swyddog, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr
a soniodd am rôl gofalwyr, a sut i gyfeirio gofalwyr a chael
mynediad at wasanaethau Cynnal Gofalwyr. Soniodd hefyd
am eu swyddogion sy’n gweithio mewn ysbytai, ac hefyd am
y ddarpariaeth sydd ganddyn nhw i gynnig seibiant i ofalwyr.

MARIA BULKELEY - Gweithredu Dros Blant, a roddodd
drosolwg o waith eu prosiect ‘Gofalwyr Ifanc Gwynedd a
Môn’. Soniodd fod tua 78 o ofalwyr ifanc rhwng 5 ac 18 oed ar
Ynys Môn ar hyn o bryd, ond fod y ffigwr yn debygol o fod yn
llawer mwy gan fod nifer o ofalwyr ifanc ‘cudd’ yn bodoli.
SIONED YOUNG - Age Cymru Gwynedd a Môn
Aeth Sioned a ni am daith o gwmpas gwefan
newydd Cymuned - sef Neuadd Bentref Rhithiol
sy’n rhoi cyfle i bobl fwynhau gweithgareddau byw
gan hybiau cymunedol ar Ynys Môn o’u cartrefi. Soniodd hefyd am brosiect
‘Cymunedau Oed-Gyfeillgar’ sy’n cael ei redeg gan Age Cymru Gwynedd a Môn.
CERI SEELEY - Medrwn Môn. Eglurodd sut mae cynllun
newydd Fy-Iechyd Ar-Lein yn gweithio - sef gwasanaeth i
bobl allu archebu ail-bresgripsiynau dros y we. Mae
Medrwn Môn yn gweithio gyda meddygfeydd ar draws
Ynys Môn i gael mwy o bobl i ymuno â Fy-Iechyd Ar-Lein.
Roedd cyfle ar ddiwedd y sesiwn i unrhyw un holi cwestiynau, a diolchodd
Seiriol Edwards i bawb am ymuno, ac i’r siaradwyr am eu cyfraniadau
gwerthfawr. Edrychwn ymlaen at gael trefnu cyfarfod arall o’r Rhwydwaith yn
fuan.
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NEWYDDION CYLLIDO
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i swyddogion Medrwn Môn, gyda’r galw am gyngor
ariannol gan grwpiau a mudiadau gwirfoddol yn cynyddu wrth iddyn nhw geisio ail-gydio yn
eu gweithgareddau ar ôl cyfnod ansicr y pandemig. Dau grŵp sydd wedi derbyn grantiau
gan y Loteri Cenedlaethol ar ôl cael cyngor ariannol gan Medrwn Môn ydy Age Well
Hwyliog Môn ac ’Unlock Your You’:
Mae Age Well Hwyliog Môn yn grŵp i bobl dros 50 oed
yn ardaloedd Llangefni ac Amlwch. Maen nhw’n cyfarfod ar
hyn o bryd yng Nghlwb Pȇl Droed Llangefni, Neuadd
Gymunedol Llangristiolus ac yng Nghanolfan Hamdden
Amlwch. Mae eu gweithgareddau yn ddibynnol iawn ar
gyfraniad eu gwirfoddolwyr. Yn sgil Covid-19, gwelwyd fod
angen apwyntio Cydlynydd rhan amser, yn ardal Llangefni i ddechrau, er mwyn:
rhoi cymorth i aelodau ail-gysylltu â'r gymuned, a delio gydag unigrwydd, iselder a
phobl sy’n teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
 creu canolfan wybodaeth a phwynt atgyfeirio er mwyn i bobl allu cael mynediad at
wasanaethau yn lleol i’w helpu
 cyfeirio at wasanaethau eraill a gweithio'n agos gyda meddygon teulu, ymwelwyr
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a Chydlynwyr Asedau Lleol Linc Cymunedol Môn.


Nod Age Well Hwyliog Môn ydy helpu unigolion i gynnal eu hannibyniaeth, magu
hyder, ymgymryd â heriau newydd, gwneud ffrindiau ac yn anad dim... cael hwyl!
Mae 'Unlock your You' wedi ei leoli yn Amlwch, ac yn
darparu gwasanaeth cymorth iechyd meddwl i unigolion a
chymunedau ledled Ynys Môn. Mae eu gwasanaeth wedi
ei gynllunio i dorri'r stigma, y farn, a'r tabŵ ynghylch iechyd
meddwl, gan ddarparu gwasanaeth cyfrinachol i bobl sydd
angen help am eu bod yn isel eu hysbryd, yn teimlo’n unig, neu’n bryderus.
Eu nod ydy lleihau'r straen ar wasanaethau cyhoeddus a darparu cymorth hygyrch sy'n eu
galluogi i bontio'r bwlch rhwng dim cymorth o gwbwl a chymorth clinigol. Mae ethos eu
therapïau i gyd yn seiliedig ar obaith, gofal a gwybod bod rhywun yno i gefnogi. Yn
ddiweddar, maen nhw wedi bod yn gweithio gydag unigolion a gyfeiriwyd atyn nhw gan
Gydlynwyr Asedau Lleol Linc Cymunedol Môn.

****************************************************************************

Os ydych chi angen cyngor ariannol ar gyfer eich grŵp neu fudiad gan
Medrwn Môn, cysylltwch â: Derlwyn R. Hughes neu Seiriol Edwards:
derlwyn@medrwnmon.org / seiriol@medrwnmon.org
neu ffoniwch: 01248 724944
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Arian y Loteri Genedlaethol yn dod â chymunedau ynghyd
ar Ynys Môn ac yn gwella lles ac iechyd meddwl
Diolch i chwaraewyr y Loteri
Genedlaethol, dyfarnwyd grant o £9,000
i Wikimedia UK i gefnogi pobl ifanc i
ddatblygu sgiliau mewn ymchwil,
cyfeirio ac ysgrifennu ar Ynys Môn.
Dywedodd cydlynydd rhaglen
WiciMôn, ''Bydd yr arian gan y Loteri
Genedlaethol yn sicrhau y gall WiciMôn
a Menter Iaith Môn ehangu ein gwaith
digidol ar draws Ynys Môn a helpu i
ddod â'r gymuned Gymraeg ynghyd
gan ddefnyddio Wikipedia.

Cynhadledd Golygu Wikipedia Gwynedd a Môn

Bydd y myfyrwyr yn gallu ymchwilio eu hoff bynciau, defnyddio'r wybodaeth honno i greu
erthyglau, golygu erthyglau a chreu cynnwys newydd ar y Wiki Cymraeg.''
Mae’r prosiectau canlynol yn Ynys Môn hefyd yn dathlu grant gan y Loteri Genedlaethol i
gefnogi eu cymunedau y mis hwn:

 Bydd Age Well Hwyliog Môn yn defnyddio £9,098 i barhau â'u gwaith yn ardaloedd
Llangefni ac Amlwch, gan gefnogi gwirfoddolwyr i ddarparu amrywiaeth o
weithgareddau a fydd yn gwella lles ac iechyd meddwl pobl hŷn.

 Bydd Unlock Your You, sydd wedi'i leoli yn Amlwch, yn darparu gwasanaeth cymorth
iechyd meddwl i gymunedau ledled Ynys Môn gyda'i grant o £10,000.
Y llynedd dosbarthwyd £31 miliwn mewn 850 o grantiau i elusennau a chymunedau fel y
rhain ledled Cymru, diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.
Os oes gennych chi syniad am broject i gefnogi’ch
cymuned chi i ffynnu a llwyddo, cysylltwch â Hywel
Lovgreen, Swyddog Ariannu Ynys Môn, am sgwrs ar
07790 815383, neu e-bostiwch:

hywel.lovgreen@cronfagymunedolylg.org.uk.
@MedrwnMon
@MedrwnMon
Rydyn ni yma i helpu ac eisiau siarad
â chi am eich syniadau.
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ARIAN AR GAEL!

GRANTIAU CYMUNEDOL TESCO

Mae arian ar gael drwy gynllun GRANTIAU CYMUNEDOL TESCO ar gyfer
mudiadau nid-er-elw, grwpiau cymunedol neu elusennau cofrestredig. Rhoddir
blaenoriaeth i brosiectau sy’n darparu bwyd a chymorth i bobl ifanc.
Dyma rai enghreifftiau o geisiadau cymwys posibl sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch
bwyd, plant a phobl ifanc:

Cymorth i ysgolion lleol i brynu bwyd ar gyfer Clwb Brecwast i blant

Mudiad gwirfoddol sy’n gweithio gyda theuluoedd i redeg Banc Bwyd

Elusen sy’n cefnogi pobl ifanc drwy roi cyngor ar iechyd meddwl


Grŵp Brownies neu Sgowtiaid sydd angen offer gwersylla newydd





Offer cegin ar gyfer prosiect ieuenctid er mwyn sefydlu Clwb Gwyliau
Cymorth i ganolfan gymuned i ddarparu gwasanaeth Pryd ar Glud
Prosiect bwyta’n iach sy’n helpu teuluoedd i goginio prydau blasus rhad



Grŵp cyfeillion parc lleol sydd eisiau datblygu ardal newydd i blant bach.



S UT M AE C YNLLUN G R ANTIAU C YMUNEDOL T ESCO Y N G WEITHIO ?
Bob tri mis, dewisir tri achos da lleol i fod yn y
bleidlais cwsmeriaid tocyn glas yn siopau Tesco
ledled y Deyrnas Unedig. Dyfernir grantiau drwy
bleidlais gyhoeddus ym mhob siop. Bydd y
prosiect sy’n dod i’r brig yn derbyn £1500, yr ail
yn derbyn £1000 a’r 3ydd yn derbyn £500.
Mae Groundwork Gogledd Cymru yn gweithredu fel galluogydd ar gyfer rhaglen
Grantiau Cymunedol Tesco ar draws Gogledd Cymru. Gallwch ffonio Groundwork
Gogledd Cymru i gael rhagor o wybodaeth a sgwrs anffurfiol ar 01978 757 524 neu
anfonwch e-bost at: info@groundworknorthwales.org.uk. I wneud cais am grant
ewch i’w gwefan, lle mae canllawiau, cyngor, @MedrwnMon
a ffurflen gais ar gael i’w llenwi ar-lein:

https://www.groundworknorthwales.org.uk/
@MedrwnMon
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RHOWCH GYNNIG ARNI
YN 2022!
DILYNWCH Y ‘5 FFORDD AT LES’ ELENI
I ROI HWB I’CH LLES ...

CYMRYD
SYLW

Byddwch yn chwilfrydig. Cymerwch sylw o bethau hardd
ac anarferol. Sylwch ar y tymhorau yn newid. Byddwch yn
ymwybodol o'r byd o'ch cwmpas – a’ch teimladau. Bydd
hyn yn eich helpu i werthfawrogi beth sy’n bwysig i chi.

Cysylltwch â phobl o'ch cwmpas. Gyda theulu, ffrindiau,
cydweithwyr a chymdogion. Gartref, yn y gwaith, yn yr
ysgol neu yn eich cymuned leol. Bydd gwneud hyn yn
rhoi hwb i chi, ac yn cyfoethogi eich bywyd bob dydd.

BOD
YN
ACTIF

Ewch am dro tu allan, neu i redeg neu i feicio. I chwarae
gêm. Garddio. Dawnsio. Mae ymarfer corff yn gwneud i
chi deimlo'n dda. Yn bwysicach na dim, dewch o hyd i
weithgaredd corfforol rydych chi'n ei mwynhau ac sy'n
addas ar gyfer eich lefel o symudedd a ffitrwydd.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd. Ail-gydiwch mewn
hen hobi. Cofrestrwch ar gyfer cwrs newydd. Dysgwch
chwarae offeryn, iaith newydd, neu sut i goginio eich hoff
fwyd. Bydd dysgu pethau newydd yn eich gwneud yn fwy
hyderus yn ogystal â bod yn hwyl i’w gwneud.

RHOI

CYSYLLTU

DAL ATI
I DDYSGU

Gwnewch rywbeth caredig dros ffrind, neu ddieithryn.
Diolchwch i rywun. Gwenwch. Beth am wirfoddoli.
Ymunwch hefo grŵp cymunedol. Gall gweld fod eich
hapusrwydd yn gysylltiedig â bod yn rhan o’ch cymuned
ehangach fod yn hynod o werthfawr i chi.

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