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Grŵp Gweithredu Lleol Sir Benfro yn penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd

M

ae Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Sir Benfro
yn falch o gyhoeddi bod y Cynghorydd Tony Baron
wedi'i benodi'n Gadeirydd newydd.

bod Sir Benfro yn elwa'n gymesur o unrhyw gyllid sy'n
disodli cyllidebau UE LEADER.”
Yn ogystal â Chadeirydd newydd, mae GGLl Sir Benfro
hefyd yn croesawu Is-gadeirydd newydd, Tegryn
Jones, sy'n ymuno â ni fel Prif Weithredwr presennol
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yn wreiddiol o
Lanbedr Pont Steffan ac yn siaradwr Cymraeg rhugl,
mae Tegryn wrth ei fodd o gael ymuno â'r GGLl, a
dywedodd,

“Rwy'n falch iawn o fod yn camu i rôl Isgadeirydd y Grŵp Gweithredu Lleol.

Llun: Y Cynghorydd Tony Baron
Fel aelod o GGLl Sir Benfro ers rhai blynyddoedd, yn
ogystal â bod yn Gynghorydd Sir i ardal Amroth, daw
Tony â chyfoeth o brofiad o'r sector cymunedol, busnes
a'r sector cyhoeddus i'r rôl, yn ogystal â gwybodaeth
glir ynglŷn â sut all LEADER weithio'n effeithiol i
gefnogi prosiectau.

"Rwy'n falch ac yn teimlo'n freintiedig
o gael fy ethol gan aelodau gwirfoddol
ymrwymedig Arwain Sir Benfro i fod yn
Gadeirydd GGLl Sir Benfro.
Rwyf hefyd yn falch o dderbyn cefnogaeth yr Isgadeirydd newydd, Tegryn Jones, Prif Weithredwr Parc
Cenedlaethol Arfordir Penfro, i arwain y GGLl. Dan
arweiniad y Cadeirydd blaenorol, Nic Wheeler, mae'r
GGLl wedi cefnogi mwy na 65 o brosiectau drwy
PLANED. Y dasg nawr yw sicrhau bod y prosiectau
hynny i gyd yn cael eu cwblhau gydag unrhyw gyllid
gan LEADER sy'n weddill yn cael ei ddosbarthu'n eang
ar draws y sir i brosiectau sy'n hyrwyddo gweithgaredd
economaidd cynaliadwy a sydd o fudd i lesiant
preswylwyr Sir Benfro. Y nod hirdymor yw sicrhau

Mae'r GGLl wedi gweithio'n effeithiol i gefnogi nifer
o brosiectau arloesol sydd wedi cyfrannu at wella
bywydau pobl yn Sir Benfro, ac rwy'n edrych ymlaen
at weithio gyda phartneriaid i barhau â'r gwaith hwn.”
Croesawodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED,
y ddau benodiad, "Fel y corff gweinyddol cyfreithiol
sy'n gyfrifol am y rhaglen LEADER yn gyffredinol
yma yn Sir Benfro, mae PLANED yn falch o gael
gallu a gwybodaeth Tony a Tegryn i gyflawni'r swyddi
allweddol hyn o fewn y Grŵp Gweithredu Lleol. Byddant
yn cyflwyno ystod o sgiliau sy'n berthnasol nawr ac
yn y dyfodol i'r rhaglen LEADER, gyda thryloywder a
chynhwysiant gwell i bob partner sy'n gweithio gyda'i
gilydd, er mwyn sicrhau bod y Rhaglen yn dod i ben
yn 2023, bod ei gwaddol a'i heffaith yn gyflawn, ac yn
amlwg am nifer o flynyddoedd wedi hynny."
Mae'r Cadeirydd a'r Isgadeirydd yn darparu
arweiniad
amhrisiadwy
i'r gwaith o redeg a
llywodraethu'r
rhaglen
LEADER, a gellir cysylltu
â'r ddau drwy:
leader@planed.org.uk

Llun: Tegryn Jones

Llun: Tegryn
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GAIR GAN EIN PRIF
SWYDDOG
GWEITHREDOL
IWAN THOMAS

Iwan Thomas
Mae
ysgrifennu
fy ngholofn ar gyfer y rhifyn
hwn yn ystod ail gyfnod clo
cenedlaethol yng Nghymru yn
golygu ein bod ni i gyd yma yn
PLANED yn gweithio gartref yn
llawn amser unwaith eto, dros
y pythefnos hwn o leiaf.
Er bod y rhesymau yn glir gan y
Llywodraeth, sef yng Nghymru,
'rydym ni i gyd yn rhan o hyn gyda'n
gilydd', ac mae angen i ni warchod
y GIG a'i gapasiti, mae aflonyddwch
cynyddol ymhlith nifer o gymunedau
yma yng ngorllewin Cymru lle mae'r
gyfradd heintio yn sylweddol is
nag ardaloedd eraill y wlad. Mae
nifer o bobl yn ein cymunedau
yng ngorllewin Cymru wedi bod yn
lleisio eu barn fwyfwy ynglŷn â sut
a pham mae hyn yn deg, mewn
ardal sydd wedi llwyddo i gadw'r
gyfradd heintio yn isel iawn, wedi
cadw at y rheolau a'r canllawiau
a'u gweithredu er mwyn cynnal
rhyw fath o normalrwydd o fewn y
canllawiau.
Mae tîm PLANED wedi bod yn
ddigon ffodus i barhau i weithio
gyda chymunedau, partneriaid a
phrosiectau drwy gydol y pandemig,
ac yn yr wythnosau diwethaf rydym
wedi cael y fraint o glywed yn
uniongyrchol rhai o'r pryderon ar

draws Sir Benfro ac ardal ehangach
gorllewin Cymru, ond yn enwedig
gan yr unigolion hynny sydd
ynghlwm â'n diwydiant twristiaeth a
lletygarwch.
Torcalonnus oedd bod ar alwad
Zoom gyda phobl ar draws y sir yr
wythnos ddiwethaf, yn clywed yn
uniongyrchol gan un o'n cyflogwyr
mwyaf blaenllaw yn y diwydiant
hwn yng ngogledd y sir, yn disgrifio
drwy ei ddagrau pa mor niweidiol
mae'r cyfnod clo wedi bod iddynt fel
tîm a'u bod nawr yn gorfod canslo
eu holl archebion mewn beth fyddai,
fel arfer, yn lleoliad a sefydliad llawn
yn ystod wythnos hanner tymor. Yr
wythnos hanner tymor honno oedd y
cyfle mawr olaf i nifer yn y diwydiant
allweddol hwn yn Sir Benfro geisio
adennill rhywbeth o'r flwyddyn hon
hyd yn hyn, i gadw staff, cyflenwyr,
a phartneriaid ehangach, cyn, gyda
gobaith, edrych ymlaen at ddyfodol
mwy cadarnhaol yn 2021. Eto, mae
hwythau, fel eraill, wedi gorfod
canslo'r holl archebion, canslo'r holl
archebion bwyd a chyflenwadau,
canslo'r holl nwyddau ychwanegol
a gwasanaethau i'w gwesteion, ac
o bosibl, nawr yn gorfod adolygu
lefelau staffio wrth fynd i'r gaeaf yn
seiliedig ar incwm sylweddol wedi'i
golli, a fyddai, mewn rhyw ffordd,
wedi cynorthwyo'r busnes i lywio
drwy'r gaeaf economaidd caled sydd
ar ddechrau.

Mae nifer o'n cymunedau
ledled
Sir
Benfro
a
gorllewin Cymru, yn yr
un modd â rhannau eraill
o Gymru, yn dibynnu'n
drwm ar lwyddiant y sector
twristiaeth a lletygarwch.
I'r rheiny sy'n byw yn ein
cymunedau, y sector yn aml yw'r
cyflogwr mwyaf; yn aml mae'n
allweddol am hyrwyddo a chefnogi
sgiliau ac arloesedd; yn aml mae'n
cyfrannu'n sylweddol at y cadwynau
cyflenwi lleol a swyddi a sgiliau
eraill; yn aml mae'n angor nid yn
unig i ymwelwyr â'n cymunedau,
ond hefyd yn ffordd o ddenu rhagor
o fuddsoddiad ac felly ychwanegu at
apêl ein cymunedau.

Mae gan PLANED, gyda'i strwythur
cyfredol, dîm fwy cymwys gyda'r
profiad priodol i weithio gyda
chymunedau a'u cefnogi ar draws
nifer o wahanol allfeydd, ac yn
ddiolchgar o gael gweithio'n fwy
effeithiol mewn partneriaeth gydag
eraill ar draws y wlad a'r rhanbarth
yn ehangach, i gefnogi'r cymunedau
hynny sy'n parhau i gael eu
heffeithio gan yr hinsawdd gyfredol.
Mae gweithio ar y cyd yn y sir a'r
rhanbarth ehangach i gefnogi ein
sector twristiaeth a lletygarwch, ochr
yn ochr â'n holl sectorau allweddol a
thwf eraill, yn hanfodol i gefnogi ein
cymunedau, eu pobl a'u busnesau,
wrth i ni ddechrau ar beth mae
nifer yn ei ragweld yn aeaf anodd a
heriol, yn economaidd o leiaf.

Mae'r gwaith ar draws ein
holl brosiectau yn cefnogi
cymunedau mewn nifer o
wahanol ffyrdd - o lesiant
a gwytnwch, i ddigidol; o
amgylcheddol, i ddiwylliant
a threftadaeth; o fenter a
busnes, i asedau cymunedol;
ac o dai cymunedol, i gyllid.
Mae ein holl brosiectau yn gweithio
ar draws ffiniau i ddarparu cyfres o
gefnogaeth i gymunedau sy'n glir
a chysylltiedig yn ôl yr angen, yn
bodloni ein datganiad cenhadaeth
fel sefydliad sy'n frwd dros bobl, a
syniadau sy'n cynorthwyo i newid
cymunedau.
Rydym ni i gyd yn rhan o hyn gyda'n
gilydd, ac er y gwyddom ein bod
yn wynebu heriau o'n blaen, bydd
tîm PLANED yn parhau i weithio'n
agored, tryloyw, a chadarnhaol,
ochr yn ochr ag eraill, i sicrhau bod
ein cymunedau yn cael cymaint o
gefnogaeth ag sydd ar gael iddynt
ar hyn o bryd i barhau i ffynnu,
goroesi, ac edrych ymlaen y tu hwnt
i'r pandemig presennol i amseroedd
gwell a chyfleoedd newydd i ni i gyd.

Iwan Thomas

Llun: Aled Rhys Jones yn y stiwdio gyda John Ewart

ALED RHYS JONES
YN RECORDIO PODLEDIAD
NEWYDD
Roeddem wrth ein boddau i groesawu Aled Rhys Jones i'r stiwdio
fore heddiw i recordio podlediad
gyda John Ewart yn trafod yr effeithiau ar ffermio ac amaethyddiaeth Cymru yng nghymunedau
gwledig ar draws Sir Benfro yn
ystod yr
argyfwng COVID-19.
Mae'r podlediad nawr ar gael
i'w lawrlwytho o'n gwefan:
https://planed.libsyn.com/
aled-rhys-jones-in-theplaned-studio

Gwobr mis Medi yn mynd i
Langynin
Mae'n anodd credu ein bod ni wedi
cyrraedd chwarter olaf 2020: ac
am flwyddyn yr ydym wedi'i chael!

Yn anffodus, nid ydym wedi gallu tynnu llun
o'n henillwyr lwcus oherwydd cyfyngiadau'r
pandemig cyfredol.

Mae'r Gronfa Asedion Cymunedol yn
parhau i gefnogi achosion da ac elusennau
lleol yn yr un modd â'r holl gefnogwyr, a
hyfryd oedd gweld rhai wynebau newydd yn
ennill y loteri fisol ym mis Medi.

Yn ogystal, hoffem ddiolch i 4CG yn Aberteifi
am eu cefnogaeth. I'r rhai ohonoch nad ydych
wedi dod ar eu traws, mae 4CG (ei enw llawn
yw: “Cymdeithas Cynnal a Chefnogi Cefn
Gwlad”) yn sefydliad cydweithredol wedi'i
sefydlu i "hyrwyddo datblygiad cymunedol
drwy adfywio Aberteifi a'r cyffiniau". Rydym
yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'u
haelodau yn y dyfodol agos.

Tynnwyd y raffl yn swyddfa PLANED yn
Arberth gyda'r Cynghorydd Cris Tomos yn
bresennol i recordio'r digwyddiad, a gellir ei
wylio ar YouTube:
https://www.youtube.com
watch?v=KOpsFgmg68w

Os hoffech ddod yn aelod o'r cynllun
Asedion, yna ewch i'r wefan: www.
asedion.cymru neu cysylltwch â Jason
Retter yn: jasonr.asedion@.gmail com

Aeth y wobr gyntaf o £100.00 i
Rhian White o Langynin ac yn
ennill yr ail wobr o £30.00 oedd Bill
ac Eirlys Davies o Lanfyrnach.

Jason Ret
te

r
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Mae'r Prosiect
CWBR
wedi
bod yn cynnal
gweminarau a
chyfarfodydd
ar-lein
gyda
phobl
ifanc
ac yn cefnogi
grwpiau
a
sefydliadau
cymunedol. Gyda'r cynnydd mewn sesiynau
ar-lein eleni, daw'r angen i greu a diweddaru
mesurau ac arferion diogelu.

Gyda chymorth Lee Hind o PAVS a'n
hymddiriedolwr Liz Rawlings, bu i CWBR greu
a rhannu dogfennau defnyddiol ac apelgar i
sicrhau sesiynau effeithiol.

yd

Llo
Laura

Abi Marriott

Mae hyn yn cynnwys Polisi Diogelu Plant
newydd PLANED sydd ar gael i bawb ei
weld ar wefan PLANED.
Mae'r polisi bellach yn ymdrin ag arferion
cynadledda fideo, felly rydym yn argymell i
bawb adolygu eu polisïau os ydynt hwythau
hefyd wedi dechrau sesiynau ar-lein yn
ddiweddar.
Cysylltwch os hoffech drafod eich arferion
diogelu a/neu ar-lein ymhellach neu os ydych
chi'n credu y byddech yn elwa o gyfarfod
Zoom gyda'r tîm CWBR.
Anfonwch e-bost at y tîm:
Laura.Lloyd@planed.org.uk neu
Abi.Marriott@planed.org.uk
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M

ae'r prosiect Catalysts for Care wedi gweld cynnydd diweddar yn y bobl sydd â diddordeb
mewn sefydlu eu menter gofal neu gefnogaeth eu hunain. Eglura Lee James, Catalydd
Micro-fentrau: “Mae pobl wedi'u hysbrydoli gan ymateb rhyfeddol y gymuned i'r
pandemig yn Sir Benfro, ac i nifer, mae'r cyfle i fyfyrio wedi arwain atynt yn ystyried
gwahanol gyfleoedd gwaith - gan gynnwys hunangyflogaeth”.
Mae enghreifftiau o fentrau newydd yn cynnwys 'Wildflowers' (www.facebook.com/
enrichwithwildflowers),
gwasanaeth seibiant a chyfoethogi i bobl sy'n byw gyda Dementia, a sefydlwyd gan Claire Taylor; a
PJB
Bespoke
Home
Help
Services
(www.facebook.com/PJB-Bespoke-Home-HelpServices-101943144950507) a sefydlwyd gan Paul Bamber, yn cynnig gofal, cefnogaeth a
chwmnïaeth bersonol.
Mae pobl yn sefydlu eu mentrau gofal / cefnogaeth eu hunain oherwydd eu bod eisiau dylunio
ac arwain gwasanaethau personol, unigryw sy'n cefnogi pobl yn eu cymunedau. Mae bod yn fach
a lleol yn golygu y gall y mentrau hyn gynnig yr un amser a chysondeb i adeiladu dealltwriaeth
wirioneddol a pherthnasau dilys gyda'u cwsmeriaid.

Yn fuan iawn, bydd y prosiect Catalysts for Care yn lansio cyfeirlyfr ar gyfer mentrau gofal
a chefnogaeth yn Sir Benfro. Bydd hyn yn darparu lle i bobl sy'n chwilio am wasanaeth gofal /
cefnogaeth leol, bersonol. Gall pobl brynu gwasanaethau yn uniongyrchol gan y mentrau hyn a
defnyddio unrhyw gyllid maent yn gymwys amdano megis Taliadau Uniongyrchol.
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Gobeithio y bydd nifer o sesiynau dilynol i'ch
cynorthwyo chi i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen
DDIM hon i Gasgliad y Werin Cymru yn arnoch i gasglu, digido a chyhoeddi eich deunydd
gyfle i ddysgu mwy am sut i ddarganfod straeon, eich hun ac ychwanegu eich stori at y tapestri
ffotograffau, hanesion llafar a phrofiadau o Gymru swynol o hanes Cymru.
a'i phobl drwy'r llwyfan ar-lein unigryw.
Bydd y sesiwn hon yn cael ei hwyluso gan Brosiect
Bydd y sesiwn hon yn arddangos amrywiaeth o Ein Cymdogaeth Werin - Ein Cymdogaeth Werin
dechnegau archifol ar gyfer darganfod cynnwys, yn sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
ogystal â rhannu gwybodaeth ynglŷn â sut gallwch Genedlaethol a'i weinyddu gan PLANED.
gymryd rhan yng ngwaith y prosiect.
Am ragor o wybodaeth, gallwch anfon e-bost
Cofrestrwch yma:
at:
sophie.jenkins@planed.org.uk
https://www.eventbrite.co.uk/e/
introductory-session-to-peoples-collectionhttps://www.peoplescollection.wales/
wales-tickets-126549377595
https://calonpreseli.planed.org.uk/
Bydd y sesiwn ragarweiniol

Y?

R COMMUNIT

OPLE IN YOU

HELPING PE
NATE ABOUT

Casgliad y Werin Cymru
People’s Collection Wales

for Care

SUPPOReTnterprise
FREE 1-1care
/ support
r own

to set up you

alysts-for-care/
k/projects/cat
.u
rg
.o
03
ed
an
pl
Visit:
07535 8100
ned.org.uk/
la
p
@
es
m
ja
lee.

Lee James

Os ydych yn frwd dros helpu eraill ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu eich menter gofal
neu gefnogaeth eich hun, cysylltwch â Lee James - lee.james@planed.org.uk neu ffoniwch
07535 810003, neu am ragor o wybodaeth, ewch i: www.planed.org.uk/projects/
catalysts-for-care/

Sophie Jenkins

Ffotograffiaeth gan Sophie

Cynnydd yn Entrepreneuriaid Gofal
Sir Benfro

PLANED YN CWRDD Â'R YSGRIFENNYDD
GWLADOL I DRAFOD CYMUNEDAU

TUDALEN 10
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Yr wythnos hon, roedd PLANED yn ddigon ffodus i gael trafodaethau gyda'r AS lleol ac
Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, i drafod ein gwaith, a hyrwyddo ein prosiectau ar ran
cymunedau

"Mae gallu pwysleisio
i Simon Hart y sgiliau
sydd gan y tîm yma i
gefnogi cymunedau
a'u prosiectau fel rhan
o'r Rhaglen LEADER
yn rhywbeth na all
Sir Benfro fforddio ei
golli"
Alice Coleman

F

el y corff gweinyddol cyfreithiol
ar gyfer y gronfa LEADER yn
Sir Benfro, gwnaethom hefyd
dynnu sylw at waith y tîm yn cefnogi
nifer o'r 67 prosiect sydd wedi'u
hariannu hyd heddiw, yn enwedig
yn ystod y misoedd diwethaf, wrth
i'n harbenigedd a'n hymrwymiad
barhau i brosesu hawliadau o fwy
na £100,000 ar gyfer 12 prosiect yn
ystod yr haf yn unig yng nghanol y
pandemig.
Yn ogystal â'n Prif Swyddog
Gweithredol, Iwan Thomas, ymunodd
dwy o'n Cydlynwyr ar gyfer LEADER
a'r prosiectau Llesiant a Gwytnwch
Cymunedol, Alice Coleman ac Abi
Marriott, â'r alwad, i ddiweddaru'r
Ysgrifennydd Gwladol ar waith ein
prosiectau a'r tîm ehangach.
Roedd cymorth i gymunedau wedi
i gyllid Ewropeaidd ddod i ben yn
destun trafod mawr yn y cyfarfod, a
chadarnhaodd Simon Hart ei fod yn
cefnogi i lais clir cymunedau a mentrau
llawr gwlad fod yn rhan o beth bynnag
fydd y mecanwaith newydd ar gyfer
cyllid yn y dyfodol. Gan gydnabod
gwaith PLANED a sefydliadau eraill
sy'n canolbwyntio ar y gymuned,
roedd ganddo ddiddordeb mawr yn
y ffordd rydym wedi gweithio gyda'n
gilydd, ac osgoi dyblygu yn ein gwaith
o gefnogi cymunedau a chyflawni

TÎM LEADER YN CYNHYRCHU FFILM
ASTUDIAETH ACHOS

canlyniadau, yn ystod y misoedd
diwethaf wrth i ni ymateb i bandemig
COVID.
Dywedodd Iwan Thomas "Roedd yn
syniad da cynnal y drafodaeth ar yr
adeg hon, yn enwedig o ystyried holl
waith a llwyddiant y tîm cyfan yn
PLANED, a chawsom gyfle i dynnu
sylw ato a'i hyrwyddo fel arfer orau;
yn enwedig nawr gyda'r sgiliau
cymwys priodol o fewn y sefydliad i
weithio'n fwy effeithiol a chadarnhaol
gyda'n sefydliadau partner, yn lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol. Mae
gallu arddangos hyn i'n AS yn ogystal
ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn
dangos sut mae PLANED wedi dod yn
fwy agored yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf, ac yn gallu gweithio'n
effeithiol gyda chymunedau, ac ar
eu cyfer, mewn ffordd arloesol a
blaenllaw".

hynny, yn seiliedig ar waith parhaus
a manwl o fewn y cyffiniau hynny, ac
nid yw'n rhywbeth y gellir ei golli, ac
na ddylid ei golli, wrth i ni ddisgwyl
am fanylion unrhyw drefniadau cyllid
newydd ddod i rym."
Wrth dynnu sylw'r Ysgrifennydd
Gwladol at y canlyniadau clir
mae PLANED wedi'u cyflawni, o
gefnogi cynghorau tref a chymuned
ehangach, i brosiectau cymunedol
unigryw, pwysleisiodd Abi Marriot
"Yn y trafodaethau heddiw, roedd
yn ddefnyddiol gallu cyfeirio at nifer
o enghreifftiau yr ydym ni fel tîm
wedi'u cyflawni yn y ddwy flynedd
ddiwethaf yn arbennig, yn defnyddio
offer ac arferion ymgysylltu modern
newydd gyda chymunedau, sef maes
arloesedd digidol yr ydym yn parhau
i'w ddatblygu."

Yn ddiweddar, mae tîm Cyfathrebu
LEADER wedi dechrau astudio prosiectau
ar ffurf fideos dogfen byrion ac fe lansiwyd
y cyntaf yr wythnos ddiwethaf.

Wrth edrych ar y llwyddiant hyd
yn hyn, ond o gofio bod Rhaglen
LEADER yn dod i ben yn 2023,
dywedodd Alice Coleman "Mae'r gallu
i bwysleisio i Simon Hart y sgiliau
sydd gan y tîm yma wrth gefnogi
cymunedau a'u prosiectau fel rhan
o'r Rhaglen LEADER yn rhywbeth
na all Sir Benfro fforddio ei golli. Mae
gweithio gyda'r Grŵp Gweithredu
Lleol gwirfoddol, y wybodaeth,
cymwysterau, a phrofiad cyfunol y tîm
LEADER wrth gefnogi'r cymunedau

O ganlyniad i drafodaethau heddiw,
a hyrwyddo anghenion y gymuned
ochr yn ochr â gwaith PLANED
yn gyffredinol, cytunwyd i barhau
i ymgysylltu'n fwy cyson, i gefnogi
nodau ac uchelgeisiau cyfunol ein
cymunedau gwledig, arfordirol a
dinesig ar draws y rhanbarth, a
rhannu arfer orau gyda phartneriaid
addas yn lleol a chenedlaethol, yn ôl
yr angen.

Cysylltodd PLANED â Celfyddydau
Span, a gafodd gyllid gwerth £62,000 ar
gyfer Span Digidol, ac roeddynt yn ddigon
ffodus o allu cyfweld â Chyfarwyddwr
Celfyddydau Span, Kathryn Lambert, a
thrafod yr ystod o brosiectau rhyngweithiol
ac ar-lein a gyflawnwyd yn ystod y cyfnod
clo.

Gellir gwylio'r fideo ar sianel YouTube
PLANED: https://www.youtube.com
watch?v=O9b2vdyKGpc
Bydd y ffilm hefyd yn cael ei sgrinio ar-lein
fel rhan o Wobrau Gwirfoddolwyr PAVS
ar ddydd Iau 12 Tachwedd.
Ar hyn o bryd mae'r tîm LEADER mewn
trafodaethau â Solva Care, LEAF a Fforwm
Arfordirol Sir Benfro ynglŷn â chreu mwy
o astudiaethau achos ffilm yn y misoedd
nesaf.

DOD I'N HADNABOD
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Bob mis er mwyn i chi gael dysgu ychydig mwy amdanom ni, rydym yn cyflwyno aelod
gwahanol o'r tîm. Tro Ben Davies yw hi i ddweud mwy amdano ei hun y mis hwn

BEN DAVIES

CYNORTHWYYDD PROSIECT
Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED?
Yn bennaf mae fy ngwaith yn cynnwys gwaith digidol megis cynnal a diweddaru gwefannau'r
cwmni. Rwyf hefyd yn cynorthwyo'r Cydlynwyr Prosiect gydag amrywiaeth o dasgau.
Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich gwaith?
Rwy'n mwynhau gweithio ar y gwefannau oherwydd mae'n sgil yr wyf wedi'i datblygu yn ystod
fy amser gyda PLANED.
Beth yw'r prif heriau am eich gwaith?
Y brif her yw gweithio gyda'r gwefannau, yn enwedig datrys yr ategion amrywiol oherwydd
gallant fod yn hynod ddryslyd ar adegau.
Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf?
Hoffwn wella fy sgiliau ffilmio a golygu oherwydd mae'n rhywbeth y mae gennyf ddiddordeb
yn ei ddatblygu.
Pwy sy'n eich ysbrydoli?
Mae fy nhad-cu yn fy ysbrydoli oherwydd ei fod yn ŵr amyneddgar a chlên.

Does Dim GWELL Nag Ychydig o Newyddion Da

Cafwyd ychydig o newyddion da i sirioli'r flwyddyn ddiflas hon
pan gafodd Cydlynydd Cyfathrebu PLANED, Karen Lewis,
ddyrchafiad fel Sarsiant Gwirfoddol gyda Heddlu DyfedPowys. Mae Karen wedi bod yn gwasanaethu gyda'r Heddlu
Gwirfoddol ers 2014 ac wedi bod yn gwasanaethu fel Sarsiant
dros dro am y 4 blynedd ddiwethaf. Cynhaliwyd cyfweliadau y
mis diwethaf ac mae Karen ar ben ei digon o fod wedi llwyddo,
sy'n golygu ei bod bellach mewn swydd barhaol. Mae Karen
wedi'i lleoli yng Ngorsaf Heddlu Aberdaugleddau ond ar hyn
o bryd mae'n gweithio ar secondiad gyda'r Uned Plismona
Digidol.

DYDDIADAU I'CH
DYDDIADUR
Dydd Sadwrn 7 Tachwedd
10.00am-4.00pm
Diwrnod Archaeoleg Rhithwir
Arfordir Penfro

Beth yw eich hoff hobïau?
Fy hoff hobïau yw chwaraeon ac rwy'n chwarae pêl-droed yn bennaf.

Dydd Mawrth 10 Tachwedd
6.00pm
Cyfarfod Rhithwir y Fforwm
Treftadaeth

A ydych chi'n berson bore neu'n aderyn y nos?
Heb amheuaeth, rwy'n aderyn y nos, nid wyf yn
hoff ar ddeffro yn gynnar ar fore oer.

Dydd Mercher 11 Tachwedd
11.00am
2 Funud o Dawelwch i Gofio

Beth yw eich hoff ffilm? Fy hoff ffilm yw Legend.

Dydd Sul 15 - Dydd Sadwrn 21
Tachwedd
Wythnos Fenter

Beth yw eich hoff fwyd? Stêc a sglodion.
Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn
eich disgrifio?
Rwy'n credu y byddant yn fy nisgrifio fel unigolyn
sydd bob amser yn barod am hwyl, byth yn oriog a,
gobeithio, yn ffrind da.
Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun
na chrybwyllwyd uchod...
Pan oeddwn yn bump oed, bûm yn byw gyda fy nheulu
yn Sbaen am flwyddyn.

TU-

Dydd Llun 16 - Dydd Gwener
20 Tachwedd
Ffair Gyllid Rithwir PAVS
Dydd Mercher 18 Tachwedd
10.00am
Sesiwn gyflwyno Casgliad y
Werin Cymru

"Mae'r byd yn llawn pethau
negyddol ar hyn o bryd felly
mae'n braf gallu canolbwyntio ar
rywbeth mor gadarnhaol, antur
fawr gyda theulu a ffrindiau gan
godi arian at achos da ar
yr un pryd."
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Mae'r achos hwnnw yn agos ar ei galon:
y Multiple Sclerosis Society. "MS
yw'r achos mwyaf cyffredin o anabledd
ymhlith oedolion," eglura Gareth, "ac
mae ychydig o aelodau'r teulu wedi cael
diagnosis ohono ynghyd â phobl eraill
rwy'n eu hadnabod."
Mae'n anelu at godi £100,000 i'r elusen
ac yn arbennig ar gyfer eu hapêl 'Stop
MS' sydd, ei hun, yn anelu at godi dros
£100 miliwn dros gyfnod o 5 mlynedd.

UN CWCH. UN CEFNFOR. UN GARETH REYNOLDS
‘Alone, alone, all, all alone, Alone on a wide wide sea…’
The Rime of the Ancient Mariner

M

ae mwy o bobl wedi'i gwneud hi
i'r gofod. Mae mwy o bobl wedi
cyrraedd copa Mynydd Everest.
Dau yn unig o'r rhesymau y mae'n
cael eu hystyried fel yr her gorfforol a
meddyliol fwyaf sy'n hysbys i ddynolryw.
Ac, yn fwy na hynny, eleni dim ond un
unigolyn sy'n ceisio'r her arbennig hon,
un unigolyn ar y blaned gyfan fydd yn
gallu dweud ei fod wedi treulio ei benblwydd ar ddiwrnod Nadolig yn agosach
at yr Orsaf Ofod Ryngwladol sydd mewn
orbit nag unrhyw fod dynol arall ar dir
sych.
Yr unigolyn hwnnw yw Gareth Reynolds, ymddiriedolwr PLANED, ac ar 25
Rhagfyr 2020, pan allai fod yn chwythu'r
canhwyllau ar ei deisen pen-blwydd yn
32 oed, yn hytrach bydd y gŵr o Dale yn
Sir Benfro yn siglo i fyny ac i lawr yng
nghanol y Cefnfor Iwerydd. Ar ei ben ei
hun. Ar ei ben ei hun gyda'i feddyliau.
Ar ei ben ei hun gyda'i chwysigod. Ar ei
ben ei hun dan y sêr yn ei gwch rhwyfo.
Yn anhygoel, 13 diwrnod ynghynt bydd
Gareth wedi cychwyn arni o La Gomera
yn Ynysoedd Canarïa, gan obeithio 60
diwrnod, 3000 milltir a 1.5 miliwn o
strociau rhwyfo yn ddiweddarach y bydd
yn dringo o'i gwch yn Antigua gyda lliw
haul ac ymdeimlad o gyflawniad y gallai'r
rhan fwyaf ohonom ni ond freuddwydio
amdano, wedi iddo rwyfo'r Iwerydd ar

ei ben ei hun fel rhan o Her Iwerydd
Talisker Whisky.

neu daith gerdded noddedig, ond nid
Gareth.

Ym mhodlediad diweddaraf PLANED....

"Rwyf bob amser wedi bod eisiau
gwneud rhywbeth i wthio fy hun yn
wirioneddol, rhoi fy nghyfyngiadau
corfforol a meddyliol dan brawf, a chael
gwybod beth wyf wirioneddol yn gallu
ei wneud. Fel rhywun y mae ei fywyd a'i
frwdfrydedd yn seiliedig ar y cefnfor a'r
awyr agored, ymddengys mai rhwyfo ar
fy mhen fy hun ar draws cefnfor yw'r
ffordd orau o gyflawni hynny."

https://planed.libsyn.com/
website/gareth-reynolds-fromdale-sailing
...Prif Swyddog GweithredolPLANED
Iwan Thomas yn gofyn y cwestiwn
yr hoffem ni i gyd ei ofyn i Gareth pe
byddem yn cael cyfle:
"Rwyt ti'n rhwyfo 3000 o
filltiroedd heb gymorth ar draws
yr Iwerydd...pam?"
"Deuthum ar draws ymadrodd yn
ddiweddar,' chwardda Gareth, 'nid pobl
hapus sy'n dringo mynyddoedd.' Rhai
gaeafau yn ôl, roeddwn yn teimlo wedi
diflasu ychydig, ychydig yn isel efallai,
yn chwilio am rywbeth mewn bywyd
ac yn teimlo bod angen ffocws arnaf,
nod. Drwy ddigwyddiad gwelais y bobl
hyn ar YouTube yn rhywle yn y Caribî,
yn goleuo eu fflerau yn yr awyr, yn
gweiddi hwrê, yn chwistrellu cwrw ym
mhob man wedi iddynt rwyfo'r Iwerydd,
a gwnaeth y syniad gwirion o geisio
gwneud hynny fy hun aros yn fy nghof."
Wrth gwrs, byddai'r rhan fwyaf o bobl
yn hapus gyda'r her o wneud marathon

"Mae'r bobl yn yr apêl yn credu eu bod
yn agos iawn at ddod o hyd i iachâd
sydd, wrth gwrs, yn hynod gyffrous,
ond mae'r coronafeirws wedi rhoi
ychydig o rwystrau yn y ffordd o ran
ceisio codi arian ac, yn anffodus, bu
rhaid i mi ganslo'r digwyddiadau codi
arian yr oeddwn wedi'u cynllunio eleni.
Ond mae'r dudalen GoFundMe wedi'i
sefydlu felly rwyf ar y trywydd cywir, a'r
cynllun nawr yw cynnal digwyddiadau
pan fyddaf yn ôl."
Yn olaf, y cwestiwn pwysicaf ynghylch
y rhan fwyaf hanfodol o'i waith paratoi:
"Beth am y rhestr gerddoriaeth?'

"Hyd yn hyn mae'n amrywio o Metallica i ychydig o gerddoriaeth glasurol
a phan fyddaf wedi'i chwblhau, bydd
yn cynnwys cyfuniad swynol ...mae'n
debyg ychydig o Top Gun, Eye of the
Tiger, pethau i'm cymell. Ond un peth
y gwnaf ddweud yw pan fyddwch yn
gweld y rhestr derfynol ar FB...peidiwch
â'm beirniadu!"
Bydd PLANED, ynghyd â nifer o bobl
eraill, yn dilyn cynnydd Gareth yn frwd
drwy ei draciwr byw a'i ddiweddariadau
cyfryngau cymdeithasol ar y môr.
Ond rydym hefyd yn edrych ymlaen
at glywed yr holl straeon unwaith y
gwyddom fod y rhwyfwr o Dale ac
Ymddiriedolwr Planed wedi dychwelyd
yn ddiogel i Sir Benfro.

Mae llu o ffyrdd y gallwch ariannu neu
ddangos cefnogaeth tuag at Gareth
gyda'i antur, ac mae'r manylion i'w cael
ar ei wefan:
www.atlanticdragonrow.com
neu ei dudalen
Dragon.

Facebook

Atlantic

Gallwch hefyd noddi ei waith codi arian
i'r MS Society:
https://www.gofundme.com/f/
solo-rowing-the-atlantic-oceanfor-the-ms-society

"Mae'n daith rwyfo unig," ychwanegodd,
"ond yn sicr nid yw'n ymdrech unigol
gan fod llawer o bobl eraill y tu ôl i'r
llen sydd wedi buddsoddi'n llwyr, ac
rwyf wirioneddol yn teimlo eu bod yn
gwneud yr her gyda mi.'
"Mae rhai pobl wedi dweud, 'beth os
nad wyt ti'n llwyddo,' ond," chwardda
Gareth eto, 'nid wyf erioed wedi ystyried
hynny yn opsiwn."

Ymhen ychydig fisoedd cofrestrodd ar
gyfer y daith rwyfo, ond bellach mae
wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf
yn hyfforddi'n ddwys ar ei gyfer, paratoad sydd wedi cynnwys digwyddiad rhwyfo am 24 awr yn Henley.
Er, ar wahân i'r prinder cwsg o
ansawdd, mae'n gwbl ymwybodol mai
agwedd anoddaf yr antur gyfan yw'r
arwahanrwydd.
"Yn gorfforol, rwy'n barod, ond mewn
gwirionedd dim ond 20% yw'r agwedd
gorfforol, ac ni wn a oes unrhyw ffordd o
baratoi'n iawn ar gyfer yr ochr feddyliol,
y 45-60 diwrnod o arwahanrwydd llwyr.
Ond rwyf hefyd yn credu'n wirioneddol
y gallwch wneud unrhyw beth os ydych
â'ch bryd ar wneud hynny."
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Diwrnod
Archaeoleg 2020
Mae digwyddiad Diwrnod Archaeoleg Parc
Cenedlaethol Arfordir Penfro sy'n cael ei
gynnal bob mis Tachwedd, yn mynd yn rhithwir!
Bydd cyflwyniadau'r diwrnod yn cael eu ffrydio'n
fyw ar YouTube o 10.00am ar ddydd Sadwrn
7 Tachwedd, ond os na allwch eu gwylio ar y
diwrnod, bydd pob sesiwn ar gael ar y sianel ar
ôl y digwyddiad.
Fodd bynnag, os hoffech gymryd rhan yn y
Sesiwn Holi ac Ateb Fyw, gallwch wneud hyn ar
y diwrnod yn unig.

Y Genhedlaeth
Twristiaeth Nesaf
Eleni, mae PLANED yn falch iawn o fod yn
gweithio gyda'r Prosiect y Genhedlaeth
Twristiaeth Nesaf (NTG) ar gystadleuaeth
sydd wedi'i hanelu at bobl ifanc sy'n awyddus
am yrfa yn y sector twristiaeth.
Dyma'r ail flwyddyn i'r gystadleuaeth gael ei
chynnal, ac mae ein tîm wedi bod yn gweithio
gyda chydweithwyr o NTG Cymru, sydd wedi'u
lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,
i wneud y gystadleuaeth yn agored i ystod
ehangach o ymgeiswyr, gyda chategorïau
newydd.
Bydd y gystadleuaeth yn gofyn i ymgeiswyr
gyflwyno 'ymateb digidol' i gwestiwn ynghylch
dyfodol twristiaeth yng Nghymru, a bydd yr
holl ymgeiswyr a roddir ar restr fer yn cael
cyfle i fynd i symposiwm sgiliau twristiaeth a
seremoni wobrwyo, a'r cyfle i gael eu cydnabod
gan gyflogwyr mawr.
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Am ragor o fanylion, ewch i: https://www.
pembrokeshirecoast.wales/event/
archaeology-day-2020/
Neu ewch yn syth i'r sianel YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCmyDlzMF-5-pTebMDX8GoYQ
Fel arall, chwiliwch am “Diwrnod Archaeoleg
- Archaeology Day” ar YouTube.

PLANED PIX
Mis Hydref Drwy'r Lens

