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Mae'n siwr eich bod wedi
clywed ar y newyddion yn
ystod y mis fod cwmni
cynilion Nadolig Fairpak
wedi mynd i'r wale Credir
fod 300,000 0 deuluoedd
ledled Prydain ar eu celled
ac mae'r newyddion wedi
ein taro ni yma ym Mro'r
Eco befyd. Er i'r cwmni,
'Farepak and Gifts Ltd',
fynd
i
ddwylo'r
gweinyddwyr
ar Hydref
13eg, roedd eu cwsmeriaid
yn y niwl nes y daeth i'r
amlwg nad oedd y Nadolig
yma yn mynd i fod yr un
fath
eleni
i nifer
0
deuluoedd y fro.
Mynegodd un asiant i'r
cwmni ym mro'r Eco, Mrs
Lynne Parri, 0 Ddeiniolen,
pa mor siomedig oedd hi 0
glywed y newyddion. Roedd
Mrs Parri yn aslant i'r cwmni
ac yn gyfrifol am 26 0
gwsmeriaid - rhyngddynt
collwyd bron i £11,000.
'Fel arfer,' meddai Mrs
Parri, 'rhaid dilyn y cynllun
dros gyfnod 0 40 wythnos ac
roedd y cynllun i fod i orffen
ar Hydref 6ed.' Daeth Mrs
Parri i wybod am y ffawd
drwy un o'i chwsmeriaidl Ni
chafodd lythyr, yn hytrach
gorfu iddi ffonio'r cwmni a'r
unig ymateb oedd peiriant
ateb yn ei hysbysu fod y
cwmni wedi cau ac nad oedd
neb ar gael i ateb yr alwad.
'Ro'n i'n teimlo'n drist
dros y bobl, yn enwedig wrth
guro
ar
ddrws
fy
nghwsmeriaid
a gorfod
dweud eu bod wedi
li -~

•
holl gynilion. A 0 wtha wedi
dod ata i bob wythnos efo'r
pres.'
Un teulu yo Neiniolen
sydd
wedi
colli
swm
sylweddol 0 arian yw'r teulu
Thomas. Mae'r teulu ifanc
wedi colli £3,800 ac yn
gorfod aildrefnu eu 'Dolig
eleni.
'Mae nifer 0 bobl wedi
colli swm rhwng £100 a
miloedd
0
bunnoedd,'
meddai Mrs Parri. 'Pobl a
fu'n talu'n ffyddlon yw'r

rhain.'
Braf gweld nad yw ysbryd
y Nadolig wedi cilio, er y
golled. Hoffai Mrs Parri
ddiolch i'w chwsmeriaid am
eu dealltwriaeth.
'Mae pawb wedi bod yn
gefnogol iawn,' meddai.

Y Post Cyntaf yn Llanrug
Mae tim golygyddol Eeo'r
Wyddfa wedi hen arfer
chwilio am stori, sgrifennu,
casglu a golygu a hynny yn
erbyn dedleins tynn bob mis.
A dyrna'r dewis perffaith
wrth i raglen newyddion fore
BBC Radio Cymru Post
Cynta fynd ar daith led led
Cymru
a
gwahodd
golygyddion
gwadd
i'r
rhaglen.
Yn ystod wythnos Rhagfyr
11-15 bydd Post Cynta yn
cael ei olygu gan olygyddion
amrywiol bapurau bro yng
Nghymru, ac ar Ragfyr 14eg,
tim Eeo'r Wyddfa sydd wrthi.
Golyga hyn mai nhw fydd
yn dewis storiau ar gyfer y
rhaglen,
dod 0 hyd i
gyfrannwyr
i ymateb
i
storiau newyddion y dydd ac
yn wir cadw trefn ar y
cyflwynwyr! Y bwriad yw
cael persbectif ffres ar y
rhaglen,
clywed sut yr
hoffai'r
gwrandawyr
i'r
rhaglen swnio, pa faterion ac
eitemau yr hoffen nhw i'r
rhaglen
eu
trafod
a
chyflwyno lleisiau lleol.
Mae tim Post Cynia ei hun
yn hynod 0 gyffrous am y
fenter hon.

'Er mor gysurus a chynnes
yw stiwdio y Post Cynta ben
bore yn BBC Cymru yn
Llandaf yr adeg yma o'r
flwyddyn, mae'r cyfle i fynd
ar daith yn apelio yn fawr,'
meddai Garry Owen. 'Dyma
sut y byddwn ni'n cwrdd a
ffrindiau hen a newydd. Mae
hefyd yn ffordd wych i ni'r
newyddiadurwyr ar dim y
Post Cynta ddod 0 hyd i
ambell stori a chyflwyno
lleisiau lleol i'r rhaglen.
'Fe fyddwn ni'n ymweld
ag ardaloedd ym mhob rhan
0
Gymru yn ystod yr
wythnos - ac rydyn ni yn
edrch ymlaen yo fawr i
ymweld
ag ardal Eco'r
Wyddfa - yo y stiwdio yn
Llanrug ar y 14eg. Os y
gwelwch chi ni felly, dewch
draw.'
Os oes syniadau am stori
neu eitem gennych chi'r
darllenwyr,
cysylltwch
a
thim
Eco'r
Wyddfa
a
chofiwch wrando ym mis
Rhagfyrl
Post Cynta, Llun-Gwener,
BBC Radio Cymru, 7am.
RmAN JONES

Dirprwy Olygydd
Newyddion
..

,
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Tim. Pel-droed Genod Blwyddyn 7

. Mae TIm P!J"dtoed Genod Blwyddyn 1 w'edi blasu cryn lwyddiant yn ystod yr wythnosau diwethaf ac wedi
cynacdd rownd derfynQl Cwpan Eryri at.01 curo Ysgol David Hughes yn y rownd go-gyn-derfynol ac Ysgol
Uwchradd CaersYb~.rny, rownd ~·derfynol. Yn y townd derfynol bvddanr ~1't_f ,- ,._S-~_ v_~ • ~
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DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon; Waunfawr. (01286) 650570
Rhifyn
Nadolig/lonawr

Dyddiad Copi

Dyddiad Plygu

B/9 Rhag

20/21 Rhag
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Cysylltu

Ble

Ysgol Brynrefail

a

Rhif Ffon

---

672381

Eifion Jones

RHIF JJ9
FlHAQFYA 200G
ArfJrsllwyd

grOIn

WQsg GWYI'll)dd

Cibyn, Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

SWYOOOGION A GOHEBWYR
TIm Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu
Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG
LL554BA

Ymholiadau Golygyddol
Llinos Jones
01248 374962
llinoshaf@hotmail.com
07733211332
CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard Ll. Jones, 5 YOdel, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Uanrug (6n263)
TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon. Llanrug (675605)
e-bost: john roberts @prjr.wales.com
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

Annwyl Olygydd,
'Llandyrnog a Llangwyfan - Ttem
v» Ol'
Tybed a oes gan unrhyw un o'ch
darllenwyr
gysylltiad
a
Llandyrnog neu Llangwyfan yn
Sir Ddinbych? Os oes, mae'n siwr
y bydd ganddyn nhw ddiddordeb
yn Llandyjnog a Llanguiyfan Ttem yn Ol, cyfrol ddiweddaraf
Cymdeithas
Hanes
Lleol
Llandyrnog. Mae hi'n gyfrol 0
dros 100 tudalen, yn croniclo
hanes y ddau blwyf mewn llun a
gair, gan gynnwys hanes y
Sanatoriwrn enwog, y ffatri laeth,
addysg,
amaethyddiaeth,
gwei thgareddau
hamdden
a
chymdeithasau, tai 0 bob math,
a'r eglwysi a'r capeli.
Am ragor 0 fanylion, neu i
archebu'ch copi am £10.80 (yn
cynnwys costau postio) - anrheg
Nadolig delfrydol! - cysylltwch a
mi ar y ffon: (01824) 790411; neu
yn Y Gilfach,
Llandyrnog,
Dinbych, Sir Ddinbych, LL16
4LA; neu ar ebost: idris.jonesl
@. btinternet.com.
Yn gywir

NOSSADWRN
RHAGFYR 2all. 5-7pm.

Goleuadau

STRYD FAWRLLANBERIS
CANU CAROLAU
YMWEUAD SION CORN
• SIOPAU AR AGOR
Stondinau mudiadau Ileol
RHAN OR STRYO FAWRAR GAU I DRAFNIOA.eTI1

PRYNHA WN SUL RHAFGFYR lOed.

CYN6ERDD CAROLAH
BLYNYDDOL
MYNYDD GWEFRU
am 2

=.

NOS FERCHER RHAGFYR 20ed. am 7 o'rgloch

NORA JONES

Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes
Lleol Llandyrnog

YN EGLWYS SANT PADARN
Drama gerdd Nadolig gan gantorion ac actorion lleol
TOCYNNAU AR GAEL YN SlOP FORMAG .GAN AElOOAU, NEU AR Y ORWS

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

I Mae

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Glyn Williams, 18 Maes
Padarn, Llanberis, yn dymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd
Dda
i'w deulu,
cymdogion a ffrindiau. Fydd 0
ddim
yn anfon
cardiau
Nadolig y flwyddyn yma.

TREFNYDD BWNOELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Omorwlq (870292)
GOHEBWYR PENTREFI

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH

TV

(i arbed coiled i chi);

Dymuna Pwyllgor Llanberis
o'r Lleng Brydeinig ddiolch
o galon i'r gwerthwyr,
busnesau a'r prynwyr a
gefnogodd Apel Popi 2006.

Cofiwch ddefnyddio

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 670261
Cewch groeso cynnes
gan y perchnogion newydd,
CLED A SUSAN

ORIAU AGOR
6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)
~ a.m.-6 p.m. (Sui) J

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN, 8/9 RHAGFYR

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor,
yswiriant, talu biliau, etc., yn ogystal
gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

OS gwelwch yn dda
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

Dioleh i bobol Bethel am eu eroeso a'u
eefnogaeth yn ystod ein misoedd eyntaf.

NOS IAU. 20/21 Rhagfyr

o'r gloch

~~=--GydaSeindorf
Cor Meibion Dyffryn Peris a
Arian Deiniolen

TREFNYOD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, LJanrug (674839)

BETHEL: Geraint Elis, Cllgeran
(01248) 670726
BRYNREFAlL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Stoned Larsen,
Sodafon, Oeunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
DIN ORWIG: Manan Jones, Minalll,
7 Bro Ehdir. Dinorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eifion Roberts.
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER IS: Llinos Jones. 6 Nan!
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon,
Waunfawr (650570)

NABOtIS

a

I

YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod i weld mar rhad
yw cost yswiriant gyda COH

Andre (BetheULlanberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

CDH
Ymgyngharwyr Ariannol
Anrubynnot Lleol (sefydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055

BWROD YR IAITH
GYMRAEG· WELSH
LANGUAGE BOARD
C ' ..

lywodraeth

Cynulhad Cymru

-

cyhudd\vyd Ellis Williams 0 botsio
ffesanr ar die stad y Faenol ac, yn 61
•
traddodiad, fe'i gorfod\vyd i adael
•
Cyrnru neu wvnebu gweld ci deulu
yn colli eu fferrn, oedd yn eiddo i'r
stad.
Felly yn 1908 aerh i Batagonia i
weithio fel gaucho. Mae ei Iythyrau
yn 01 at ei deulu yn son am ei fywyd
caled
gyda'r
gauchos,
yn
marchogaeth hyd at 70 milltir y
dydd ac yn byw am fisoedd 0 dan y
ser, a hynny mewn gwlad a oedd ar
y pryd yn llawn dihirod. Yna pan
aerh pethau'n fain ar ffermwyr Y
Wladfa, penderf}'nodd hel ei bac am
A\-\·stralia. Ond 'doedd pethau drum
yn hawdd iddo yno 'chwaith fel y
tystia ei Iythyrau cyson.
Daeth cysgod y Rhyfel Mawr yn
1914 ac anfonwyd Ellis i Ffrainc,
Parhaodd i lythyru adref hyd y
dydd hwnnw pan gafodd ei ladd ym
mrwydr y Somme, ac yntau'n ddim
ond 38 mlwydd oed.
Darllen yr hanes anhygoel yma
rnewn erthygl yn Eco'r WyddJa
Ellis Williams.
)'\.hydig flynyddOedd
yn 61 a
ysbI)rdolodd y ffilm.
Llythyrau Ellis Williams
'Fe ges i fy nghyfareddu gan )'
Ych)'dig a [cddylial Ellis \Vllllams,
stori ac fe es ari wedyn i wneud
mab Ifcrrn Gors yrn ,\-lht:nlSar\Vaun,
m,,,,) 0 ymchwil i hanes Ellis yn
y byddai hanes ci Iywyd yn cael ei Arcllifu)' Caernarfon,' eglura'r
droi yn ffilm ryw ddydd.
cynhyrchydd)
Alun
'Sbardun'
Darlledir
LI.\'Ihyra11
Ellis Huws, a ddaw'n wreiddlol 0
H"illuznls, dogfcn awl' a hanner 0
Benrhyndeudraerh.
hyd a llinyn gerddorol gref yn
Cafodd
y criw cynhyrchu
rhedeg dr,V)'ddi ar Ddydd Nadolig
gymortb
parod
gan
nai
ar S4C eleni. lv1ae'r [film a
uniongyrchol Ellis hefyd yn ystod y
gynhyrchir
gan Alun 'Sbardun'
cyfnod [filmio, sef yr a\-vdur a'r
Hu\vs a Sian Teifi, 0 ~lmni Sianco,
hanesydd Ileol, John Ellis Williams
)'n seiliedig ar gv[res 0 1)1lhyrau goo Lanrug. Roedd Ellis Williams yn
ia\vn a anfonodd Ellis i'w deulu pan
ew}'thr cyfan iddo gan fod ei dad,
orfod\v),d ef i adael Cymru am
Joseff, yn fra\-vd ieuengaf i Ellis a'r
Baragonia ac A""sLralia.
ddau ohonynt ,vedi cu magu yn
Pan oedd yn 28 ml\vydd oed
Gors.
Br)'n Fon yw'r stori\vr a f)'dd yn
cWyn ll\vybrau Ellis Williams ar
gefo mOlor-beic er mwyn ceisio dod
i adnabod
awdur rhyfeddol
}'
llytbyrau yn well, a phorrreadir
Ellis gan yr actor a'r can\vr, D)irig
Evans.
Mae'r ffilm befvd \vedi ailuno
Alun Hu\vs ac Emyr Hu\vs Jones,
sy'n cydweithio am y (ro cyntaf ers
35 mlynedd ers dyddiau'r grwp,
Tebo[ Pi\vs. Nhw sy'n gyfrifol am
sgript
y [film a hefyd am
g)'fansoddi'r
gerddoriaeth
wreiddiol, yn ogystal a ch ..vc chan
newydd a berfformir gan Heather
Jones, G"vyneth GIyn, Gai Toms,
G\vil)'m Morus, Sioned Mair a
brodor arall 0 Benisarwaun) Yn)'T
Roberts. Roedd Ynyr, sy'n un
hanner o'r grwp 'Brigyn' gyda'j
fra\ovd Eirug, yn faIch iawn 0 gael
Dyfrlg Evans.
bod yn rhan o'r prosiect:

'Mae'n frainr cael canu can er cof
am rywun 0 Benisarwaun,
yn
enwedig a finnau wedi fy magu
dafliad carreg o'r Gors, lle y bu Ellis
yn byw, a hefyd yn gymydog i'w
nai, John Ellis Williams, sy'n byw i
lawr y Ion. Ro'n i'n .ymwybodol 0
stori Ellis pan yn bIen tyn ac mae
hi'n srori anhygoel a dwi'n falch
iawn ei bod yn cael ei rhannu efo
cynulleidfa ehangach drwy gyfrwng
y ffilm yrna,' meddai Ynyr.
Bydd Ynyr a'r artistiaid eraill i'w
gweld yn rhan weladwy o'r ffilm ac
yn canu ar gyfnodau ryngedfenrm]
yrn mywyd Ellis, gyda thirluniau
dramatig Patagonia ac Awstralia yn
gefnlen iddyn t.
Mae'r
gerddoriaeth,
sy'n
gyfuniad o'r offer)'nnol a chaneuon,
er mwyn adlewyrchu naws hanes
Ellis, ar gael i'w brynu ar CD _
Llyt},yral~ Ellis ~lYillianls ac yn
anrheg Nadolig delfrydol!
Ond dyma gyfle i ddarllenydd
lwcus 0 Eco'r ll'Yddfa ennill copi am
ddim, a roddir drwy garedigrwydd
Recordia Bos, label recordio Sian
James a'i gWr, Gwyn, sydd wedi

cynhyrchu'r CD. Y cyfan sy'n rhaid
ei wneud Y", ateb y cwesuwn syml
yma:

Beth yw enw'r fferm y magwyd
Ellis ynddi?
Anfonuxh eicli atebion at:
Llinos Jones, 6 Nanr Ffynnon,
Nanr Peris LL55 4UG.

Ynyr Roberts.

~

3 Rhagfyr 2006 11am - 4pm
* Sian Corn yn cyrraedd ar dren am 11am!

* Postiwch eich IIythyr at Sion
* Gweithdai crefftau i blant
* Sioe hud
* Seindorf Arian Deiniolen

Corn!

,

Gvvesty
LLANBERIS FfOn: 870277

LLANBERIS
Ffon: 871278
www.ybistro.co.uk
PERCHNOGION : DANNY A NERYS ROBERTS

'lfado{i L[awen a 'B(wyddyn
'lfewyd£ Vda i (io[[ddar[[enwyr

yr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda oddi wrth Aneuryn a'r staff

Xeo

Siop Bysgod a Sglodion

GWASANAETH F

eo res

10 LLUNIAU

Arbenlgwyr ar ffi-amio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yo cynnwys:

WILLIAM SELWYN :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN:: ROB PIERCY

56 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ff6n: 872686
Mae Sian a'r criw yn diolch i'n holl
gwsmeriaid, hen a newydd, am eu
cefnogaeth ers cymryd drosodd y busnes
yn gynharach yn y flwyddyn.

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)

g{g4o[ig Lieu/en a
'B{wyaayn 9f!,wyaa'Daa i chi i Bya

(Ar gau dydd Sul a dydd Llun yn ystod y gaeaf)
NADOLIG I.IAWEJ:\ A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
j bawb oddi wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch odd; wrth

-

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444

* Gwerthwr Glo

* Olew Gwres Canolog

•
..
o

~

(

01)0

rl c ar
62 Slrvd Fa
llanberis

Ffon: 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CErR AR GYFER PRIODASAU

i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

Am anrhegion y Nadolig dowch i

Siop Nwyddau

Ty

a Gardd

41A Stryd Fawr

Llanberis 872501
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011oddi wrth
Ifor a Margaret
Diolch am eich cefnogaethl......_~-"
trwy gydol y flwyddyn

•

4

NWYDDAU GROSER
LLYSIAU· FFRWYTHAU· BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

51Slrvd Fa r,llanberis
Flon: 810840
'lfac[o{iaL[awen a 'B[wydiyn
'lfewydd'Dda oddi wrt(i ji[[ a Peter

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
NADOLIG 2006

Dymuna Dilys

Baylis

Nadolig

Uawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb,
MYNYDO GWEFRU LLANBERIS
Cynhalir pnawn difyr yng nghwmni
COr Melbion Peris a Seindon Arian
Deiniolen dydd Sui, 10 Rhagfyr, am
2.00 o'r gloch. Bydd y mynediad am
ddim ond fe wneir casgliad at
Gronta yr Ambiwlans Awyr. Dowch
yn IIu i fwynhau. Cewch baned a
mins pei ar y diwedd.
CYMDEITHAS YR EGLWVS.
Cynhaliwyd y cyfarfod ar nos lau,
3ydd a chymerwyd y rhan dechreuol
gan Anne a hi a gyflwynodd y noson
i ofal Ralph a Gwynfor oedd wedi
paratoi cwis gwybodaeth cyffrredinol
ar ein cyfer. Ahannwyd yr aelodau
yn ddau dim a thim B a erullodd.
Diolchwyd i'r ddau ac I Audrey a
Buddug am y baned a'r raftI gan
Dilys. Cydymdeimlwyd
theulu y
diweddar Betty Arlon Owen yn eu
profedigaeth
ac
anfonwyd
cyfarchion at Olwena a Hilda Wyn
oedd yn St. Tysilio. Y mis nesaf bydd
Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Dol
Peris.
CYMDEITHAS
LENYODOL
UNDEBOL. Cynhaliwyd y cyfarfod
cyntaf ar nos Fawrth, 7 Tachwedd yn
testrt Capel oocn. Gafwyd noson
ddifyr a hwyliog yng nghwmni Mr
Gwllym Lewis, Bae Trearddur, sst
'Sgwrs a Chan'. Soniodd am ei
fagwraath yng Nghaergybi a'i yrfa fel
athro Cerdd ac yna am ai nawid
cyfairiad a mynd i ganu'r piano ar
longau pleser a'r troeon trwstan a
ddaath I'W ran yn ystod y cyfnod
hwn. Cafwyd datganiad ganddo ar y
piano a chydganodd y gynulleidfa
emyn i ddechrau ac i ddiweddu'r
noson.
Llywyddwyd gan Mr Garath
Jonas a rhoddwyd y diolchiadau gan
Miss Oilys Mai Roberts. Cyflwynwyd
blodau I Mr Lewis i fynd i'w chwaar,
Miss Olwan Lawis, sydd bellach yn
trigo mewn cartref preswyl ym
Mangor.
8ydd y cyfarfod nesaf nos
Fawrth, 5 Rhagfyr, yn y festr; am 7
o'r gloch. Cawn Wasanaeth Nadolig
'Tua Bethlehem Draf' yn caeI ei
drefnu gan y Parchedlg John
Pritchard. Mae hon yn noson agored
i bawb. Dowch i ganu carolau a

a

dathlu genedigaeth lesu Grist.
Cswch baned a mins pei a bydd
casgliad ar y noson a gaiff el roi at

acnos oa,
OYMUNA Moreen Lannon, Plas
Tirion, ddatgan ei gwerthfawrogiad i
bawb a fu mor garedig tuag au ar 01
y ddamwain a gafodd ym mis Medi.
PARRY (ERIC) OANRIC.Oymuna
Brenda, Stephen, Lyn a theulu y
diweddar Eric Parry, Plas Eilian,
Uanbaris, ddiolch i deulu, ffrindiau a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golli gWr,
tad a thald arbennig. Diolch am y lIu
cardiau, ymweliadau a galwadau
fton a'r rhoddion hawl tuag at Ty
GObaith.
Diolch i'r Parchedig Robert
Townsend, Eglwys Sant Padarn,
Uanberis a Mr Gwynfor Jones, E.W.
Pritchard,
Llanberis,
am
eu
gwasanaeth pronesiynot a thrylwyr.
DYMUNA Twm John Roberts, 83
Maes Padarn, ddiolch i'r plant, teulu,
ffrindiau a chyfeillion am y lIu
cardiau a'r rhoddion a dderbyniodd
ar ei ben-blwydd yn 80. Hefyd diolch

Elin Tomos, Cadeirydd y Cyngor Ysgol, yn cyflwyno blodau i
Mrs Helen Sharp.
o galon i Sioned am y wledd.
YSGOL DOLBADARN.
Ystafell Gyfrifiadurol. Dydd Llun 23
Hydref, fe agorwyd yr Ystafell
Gyfrifiaduron nawydd gan Mrs
Helen Sharp, Cadeirydd y Cyngor
Cymuned ao un 0 Iywodraethwyr yr
ysgol. Gwahoddwyd cynrychiolwyr
o'r mudiadau a noddodd yr ystafell
i'r achlysur a chynrychiolwyd y
disgyblion gan y Cyngor Ysgol.
Rydym yn hynod 0 ddiolchgar i
bawb am eu haelioni a brat yw nodi
ein bod wedi gallu talu am bob dim
erbyn hyn. Mae'r adnodd newydd yn
un sy'n mynd i hwyluso cyflwyno

technolag gwybodaeth yn yr ysgol
yn tawr.
Noddwyr
Cyngor
Cymunad
Llanbaris;
Pwyllgor
Canolfan
Gymunedol
Llanberis; Cymdeithas Ahieni a
Chyfeillion Ysgol Dolbadarn; Cronta
Gwella Gwynedd; Cor Merched
Lleisiau Lliwedd; Pwyllgor Ffarr
Nantperis;
Pwyllgor
Carnifal
Nantperis;
Teulu
Ty'n
Llan,
Nantparis; Casglaid
Staff Euro
OPC.
Oerbynlwyd rhoddion hefyd gan
fusnesau lIeol at y gweithgareddau
codi arian.
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Plant y Dosbarth Meithrin eleni
sydd wedi hen setlo yn yr
ysgol erbyn hyn.

KERBCRAFT. Bob p'nawn Gwener mae nifer a rieni a cnyteitnon, dan
arweiniad Swyddogion Diogelwch
Ffyrdd, yn mynd
disgyblion
Blwyddyn 1 i lawr rr Stryd Fawr i gael gwers; diogelwch y ffordd dan y
Cynllun Kerbcraft. Diolch t'r mien; a chyfeillion sy'n cynorthwyo eto hyn.

y

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau
DIOLCHGARWCH. Yn dilyn y Gwasanaeth D;olchgarwch aeth Sioned
a Rabat, y ddau ddisgybl hynaf, ffrwythau i Gertreti Plas Pengwaith a
PHlas Gamedd.
Anfonwyd siec am £50 i'r RSPCA a £50 i ymchwll
censer plant, set arian y casglaid, yn unol a phenderfyniad y Cyngor
Ysgol. Mae'r ysgol hefyd yn casglu hen ffonau symudol a cnetris inc
gwag at waith ymchwil Cymdeithas Macmillan.
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Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser
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Ffoniwch Uoyd ar

l:~l... 01286 830 805
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chwi 011
oddi wrth bawb yn siop

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb
yn Rheilffordd yr Wyddfa

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328
~Ysl~{o(0
Llaroen a
'.B('lIryaaYll ?ff'U'Yad' ']),(£1
addi u1rtfi

Dylan

•

Stryd Fawr tlanbens
Ffon: 870777

• To the Summit since 1896 •

• Galwch i mewn am anrhegion Nadolig chwaethus ac
anghyffredin yn cynnwys Crefftau Cymreig a lIuniau lIeol.
• Diolch am eich cefnogaeth drwy'r f1wyddyn.

aaa4~4p~4DD~F~~P~~~DDD~~~~~~FF~~·.

1{ado{ig Llauien. a rJ)[rzuyc[ayn ~wyc{a 'Dda i pawv oddi urrth.

• Papurau N ewydd
• Bwyd a Diad

berchnogion a phawb yn Siop

• 'Off Licence'

• Roliau a brechdanau
poeth Bake 'n Bite
• DVD's a Fideo
• Ar agor Llun - Sadwrn
6.30am - lOpm
SuI 7am - lOpm
Stryd Fawr Llanberis

(01286) 870434

Edrychwn ymlaen at eich gwasanaethu drwy gydo12007

4ad~~~~44P~~PU~g~~~~~DPP~~~~~~p~·~
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NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO ODA I BAWB
0001 WRTH

DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYOOYN

Noson cyn y Nadolig
. Noson ola'r flwyddyn

Gwasanaeth Sui arferol

Manylion Ilawn ein hamserlenni ar gael ar ein gwefan:
www.kmpbus.com
Dydd Nadolig a Gwyl San Steffan - Dim bysus
Oydd Calan, 1 lonawr 2006 - Dim bysus
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•

•

BERI5) LTD

Y GLYN, LLANBERIS, GWYNEDD LL55 4HN

01286 870880
www.kmpbus.com
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Ar Ben Arall y Lein
Adroddiad Blynyddol

Fel arfer pleser yw dechrau'r
adroddiad
blynyddol
gyda
gweithagredddau'r
Gymdeithas
yn Y:>lod y Ilwyddyn, ond clcni
wrth
ddechrau
ysgrifeonu'r
adroddiad
yma ar ddiwedd
wyihnos gyruaf Mis Hydref, rwyf
rhywsut yn ceisio gohirio ei osod
ar bapur gan obeithio efallai y
daw hanes bod pysgod o'r diwedd
wedi rhedeg i'r afonydd. Rhyw
dymor digon rhwystredig fu hwn
hyd yma i'r aelodau sydd yo
mwynhau pysgota am y pysgod
mudol.
Ar ddiwrnod cyntaf y tyrnor
roedd mantel] wen dros ein
hardal; oer ac araf oedd hi wrth
chwilio am frithyll ar y cychwynar yr afonydd a'r llynnoedd. Fel y
cofiwch,
cynhesu
wnaeth
y
tywydd ac yn ystod y gwanwyn
cafwyd pysgota gwell ar y
llynnoedd;
braidd yn araf ar
Padarn ond bu dipyn 0 ddal ar
Lyn Cwcllyn a Nantlle.
Yn dilyn canmoliaeth i'r polisi
stocio newydd i Lyn Dywarchen
y llynedd, eleni fe gawsom y
cyfyngiad ar ddaliad dyddiol i
aelodau, Doedd hwn ddim yo
plesio pawb, sydd efallai yn
ddealladwy, ac eto ceir yr argraff
bod pobl wedi cael siar deg o'r
pysgod yn ystod yr haf. Roedd
llwyddiant wedi dod i aelodau yn
rheolaidd ac hefyd i ymwelwyr,
llawer ohonynt yo prynu tocyn
o'r Cwellyn Arms, Rhyd Ddu.
Wedi'r gwanwyn per, ymesryn
wnaeth hirddydd haf a chafwyd
tri mis crasboeth heb gwmwl na
gla\'1. Mae llawer o'r aelodau yn
am au mai'r sychdwr mawr yma a
ddrysodd y cymor o'r haf ymlaen.
Roedd y rymor i'r pysgotwyr
torgoch ar Lyn Padarn yn
siomedig iawn. Ar yr Afon Llyfni
bu dwr isel am \vythnosau ac
ychydig 0 bysgod oedd i'w g\veld
cyn ddiwedd Awst. Fe ddaliv,Iyd
pysgod )'n y nos ond llai ohonynt
a llai eu maint nae arfer, er bod
ambell eithriad wedi codi calon
pysgonvyr
oedd
wedi
dyfalbarhau.
Ychydig iawn oedd i'w glywed
yn digwydd ar lannau'r Afon
Gwyrfai, hyd yn oed pan gafwyd
dwr. and yn ei flaen aeth y
tywydd sych yn ddi-baid - hynny
yw nes i rai o'r aelodau fynd j
gryn drafferth i drefnu di\vrood
hyfforddi agored - ond am yr a\.vr
gyntaf i ferched yn unig ar Lyn
Dywarchen. Yn anffodus roedd
yo rhaid
rhoi'r
gorau
i'r
gweithgareddau
yn fuan ar 01
dechrau oherwydd bod y [Y'vydd
wedi troi mor stormus a gwlyb fel
nad oedd posib cario 'mlaen!
Rydym yn ddiolehgar iawn i'r
aelodau a fu'n paratoi at y
di\vrnod ac a ymdrechodd ar y
dydd.
Ar yr Afon Seiont ni ehafwyd
d\vr gwerth son amdano cyn
dechrau Medi, ac ychydig ia\vn
gododd yr afon wedi'r glaw
eynraf. Daeth pysgod i mewn o'r
mor ond yma ac acw braidd oedd
y 1lwyddianl i'r gen\\reirwyr. Mae

dwr gwell ers ychydig ddyddiau
wrth i rni ysgrifennu, ac eogiaid
wedi eu dal. Gobeithiaf y daw
dipyn mwy i'r Ian yn yr amser
sydd ar 01.
Mae problemau wedi bod ar
wahan i safon y pysgota a'r
tywydd. Wedi niferocdd gwell 0
aelodau y llynedd yn dilyn tymor
llwyddiannus, rhywfaint yn llai
oedd nifer yr aelodau eleni. Tal
aelodaerh yw ein prif incwm. Mae
rhai wedi gwneud sylwadau bod
ambell bysgotwr, yn arbennig ar
lannau'r Seiont, nad ydynt yn
aelodau - cofiwch bod gan pob
aelod yr hawl i ofyn am gael
gweld tocyn aelodaeth
gan
bysgotwr arall. Drwy wneud hyn
ar bob cyfle, bydd hi'n anos j rai
'sgota am ddim tra eich bod chi
yn talu.
Mac perygl hefyd y bydd
rhenti yn codi ar rai o'r dyfroedd
sydd ar les at ~,tymor sydd i ddod.
Ac eto mae yna rhyw deimlad
bach

0

obaith

at y dyfodol.

o bysgod i'w magu yn y ddcorfa
yng Nghrawia cr mwyn cynnal
cynllun
rhyddhau
gleisiaid
(smelts). Maent wedi cyrraedd a
gobcirhiwn y byddant yn rhedeg
i'r mor yng ngwanwyn 2007.
Mae r hyddhau

yn
arwain at well nifcroedd 0 bysgod
aed dfed
yn mudo
'nol
i'w
hafonydd. Fe fu rhaglen dcbyg
gleisiaid

cyn tymor 2000 pan ddaliwyd
dipyn mwy 0 eog ar )! Seiont. and
mae hi'n gem ddrud. Yr unig
rcswm y medrwn ni fel clwb
fforddio rhoi cynnig arni Y\'" ein
bod yn ei dderbyn fel rhan o'r
stocio Dinorwic

a ddisgrifiwyd

uchod. Mae rhywfaint 0 gostau i
ni, ond mae'r cyfarwyddwyr yn
fodlon buddsoddi

)Tn

y cynllun.

Ymddengys mai dyma'r amser i
wneud. Yn ddiamau yr un peth
sydd yn mynd i gynnal ein clwb,
cadw aelodau a denu aelodau
newydd
ac yrnwelwyr
y\V
rhediadau
da 0 bysgod i'r
afonydd. Mac pob pysgorwr yn
optimist naturiol - mae'n rhan
o'n gwneuthuriad ni - dyna pam
mae'r ysfa mor gryf i fynd at yr

afon wcdi IIi; dyna sydd yn
gwneud i ni gael un tafliad arall
eio cyn rhoi'r gorau iddi. Er ern
bod ar ddiwedd tymor ychydig yo
siomedig, teimlaf yn obeithiol
iawn y byddwn yn mwynhau
gwell hwyl yn y tymhorau sydd i
ddod.
Diolchaf ar eich rhan i bawb
sydd
wcdi
cyfrannu
at
wcithgareddau'r Gyrndeithas yn
ystod y flwyddyn. Mae augen
diolch yn arbennig i Ron Miers
am ei waith mawr yn creu'r wefan
ychwanegol
(http.r/www.sgll.co.uk/)

Hoffwn ddiolch hefyd ar
ddiwedd y flwyddyn yn arbennig
i'r Ysgrifenydd am ci waith yn
2006.
Diolchaf
hcfyd
i'r
Trysorydd, y cyfarwyddwyr a holl
aleodau'r pwyllgor am eu gwaith.
Ar ran y Pwyllgor
a'r
swyddogion hoffwn gynnig y
dymuniadau
gorau i chi a'ch
ieuluoedd dros y Nadolig a'r
Flwyddyn Newydd a phob hwyl
gyda'r enwair yn 2007.
DR. ROBIN PARRY

CADEIRYDD

Yn

ystod . y
gwaharddiad

flwyddyn
daeth
ar
werthiant
cypermenhrim - y dip defaid sydd
wedi gwneud cymaint 0 niwed
anwclcdig i ddyfroedd uchcldir
Cymru. Dylai hyn roi bywyd
new)!dd i'r ardaloedd s)'dd yn
cynnal ein brithyll naturiol }'n y
llynocdd a'r afonydd, heb son am
y manteision i'r eog a'r sewin. A
rhwydi Iwerddon! Fe gofiwch i'r
Gymdeithas
groesawu
cynrychiolwyr yr ymg)rrch Stop
Salnlolz Dnft NelS lVOW i Lanrug
yn ystod 200S. BcIlach mae
Iwerddon wedi rhoi'r gorau j'r
rh\vydo dinistriol yma ers di,,'.'edd
Gorffennaf
2006 ac ni fvdd
rhwydo
0
hyn
ymlaen.
Gobeithiwn
y bydd hyn )'n
arwain at well niferoedd 0 eog, yn
arbenoig yn ystod yr haf yn
hytrach na'r bydref.
Mae llawer 0 waith \vedi ei
wneud dros y bl)rnyddoedd
diweddar i wella cyncfinoedd ar y
nentydd lIe mac'r p)'sgod yn
magu, bu gwaith pellach ar y
Llyfni yn ystod y tlwyddyn.
Mae'r awdurdodau yn ffyddiog
mai dyma'r ffordd i atgyfnerthu
S(Oc yr afonydd, ac yn sicr mae'r
datblygiadau a nodwyd uchod yn
gamau positif. and eto siarad\vch
efo unrhY'v gri\\' 0 'sgot\vyr neu
darllenwch
y wasg bysgota
gen\\'air, ac mae hi'n ha\vdd gweld
fod pySgol\'vyt' hefyd yn coeJio y
dylid stocio i \vneud y gorau o'r
darblygiadau
ond
bod
Asiantaeth yr Amgylchedd yn
daer yn erbyn stocio, er g\vaethaf
y dysriolaeth y gynigir gan \ryr
profiadol oedd wedi delio a'r
Afon Tyne yn ne-ddwyrain
Lloegr dros y degawdau di\vethaf.
Rydym ni )Tn ffodus fod yr
Asian taeth, yn dilyn d)'falbarhad
yr
ysgrifennydd,
v,ledi
ailddechrau ar y rhaglen stocio
oedd }'n fod i leihau effaith
&\'1aith Dinorwic ar )'r afon
Seiont. Mae'r stocio yma gyda
'fry' yn mynd yn ei fiaen, ond
wedi rrafodaerh mac'r Asiantaeth
hefyd \vedi cyruno i ni gael 3,000

Cwpwrdd Hanesyddol
yn dychwelyd i'w gynefin

J

Ar
ddi\vedd
A,,'st
eleni
c)rrhaeddodd c\Ypwrdd ~'erthfa\vr yn lla\vn 0 adar ac
anifeiliaid \vedi eu st\vffio yn 01
i'w gynefin - i'r Amgueddfa
Lechi yn L1anberis. Rhodd gan
Mrs
Carys
Wyn
Evans,
Eifionydd,
Llandysul,
Ceredigion, }w'r C\\·p\.vrdd, er
cof am ei rhieni, Mr a Mrs Wyn
'[bornas, Cyrchfan, Aberercb,
Pwllheli.
Ar 01 man\'olaeth ei mam }ttn
Mebefin 2005 dechreuodd
\'
•
cwp\.vrdd ar ei daith i Landysul,
yna i Amgucddfa Werin Sain
Ffagan i gael ei gofrestru a'i
arcbwilio. Bu yno am fisoedd
maith cyn cyeh\vyn eto yn 61 i
Lanberis
)'n ddiogel. Mae'r
cwp\vrdd i'\v \veld ym mharlwr

cy'r peiriannydd ac mae'n \verth
ei weld.
Prynwyd y c\vpwrdd arbennig
yrna gan dad Mrs Thomas, oedd
yn chwarel\vr - roedd \.vedi bod
yn y teul u ers blynyddoedd
maith. Roedd tewu l\irs Mattie
Thomas
yn byw )"n Hafod
Ruffydd, Rhosgadfan.
Teithiodd teulu Mrs Evans i
weld y cwpwrdd ddiwedd Awst
ac roeddynt yn falehy eu bod
wedi gallu cad\v at ddymuni8ad
lv1rs Thomas ei fod i ddod "nol i
ardal y ch,,;areli os yn bosibl.
Roffai Mrs Evans ddiolcb i staff
y dd\vy amgueddfa am eu belp[
yn ystod y fl\vyddyn. J\1ae'r
cwp\vrdd yn awr yn ddiogel a
chyfle i ba\vb gael ei f\.v~'nhau am
flynyddoedd i ddod.
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Nado/ig Llawgn a Blwyddyn Newydd Oda

CYFARCHION
Y TYMOR

oddi wrth SiOp

i bawb yn yr ardal
oddi wrth

LLANBERIS

'"

TREN BACH
LLYN LLANBERIS ."...._.
8ydd Sion Corn yn ymweld a

Ffon: 871050
Dewch atom am ddewis rhagorol 0 fwyd,
diad a nwyddau eraill ar gyfer y Nadolig,
am brisiau cystadleuol iawn.
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn
'J'{gdo(tq Llatuen. a
'l3('Ul!fd'!j11 Nswyd I tJ)dn oa4; um fr

GwalltGo

MOUNTAIN ART

f' Siop trin gwallt ~

STRYD FAWR
LLANBERIS 870925

" Merched, Dynion I\~
a
a Phlant
~
Cysylltwch

a Dil)IS

Ff6n: 01286
am fanylion

CELF
V
••
COPAON

Stryd Goodman> Llanberis
(Tu 51j'r Bistro)

ni ar Ragfyr 9,10, 16 ac 17

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Sue Lowe

Safle Gwe:
www.mountalnart.co.uk

66 Stryd Fawr

e-bost:

neu Ffion

01286 872414

glnger@mountalnart. co, uk

Llanberis

* Am luniau mynyddoedd

am Iyfrau ac ~
anrhegion
Nadolig

* Peintiadau
* Printiadau

Oriau agor:
Mawrth - Iau: 9am - 5.30pm

NadoIJg Llawen a
8Jwyddyn Newydd
Oda I Bawb

Gwener: 9am - 7.30pm
Sadwrn: 9am - 4pm

870549

CYFARCHION
NADOLIG

LLANBERIS

Ff6n: 01286 871366

CYFARCHION Y TIMOR A OYMU NIADAU GORAU

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth bawb yn

oddi wrth

Dylan Davies

•

•

STRYD FAWR, LLANBERIS

GWIN
a

870218

MEDD

LLANBERIS Ffon: 870225
,..
~~

"""

~

1

Fton:

'"""

Mel

Ceir ar werth; M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos

, ....

r~l

•

--. --.

* Priodasau * Dathliadau
* Achlysuron Arbennig
* Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar * Cinio Oydd Sui

I

,
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I l' .~
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Diolch am eich
cefnogaeth drwy'r
flwyddyn

-.
•
•

",.
.,
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•

ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS
Ffon:

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth bawb yn y gwesty.
Diolch am eich cefnogaeth trwy'r tlwyddyn.
8

870253

(Quality Hotel Snowdonia)

U/r-Ch, ~(Je(j'~

~(j'dJ,,- -

Itstyn iad:

CYNGOR CUMUNED
LLANDDEINIOLEN
Mudiadau

gwirfoddol. Ystyrir
ceisiadau am gymorth ariannol
yn5 nghyfarfod y Sed 0 Ragfyr,
Cyfarfu'r

Cyngor

ar y ?cd

Dachwedd.
Gweddi. Offrymwyd

athrawon,

y

staff

Dosbarth symudol: Ysgol Beuiel.
Gwneud llyn: Coed Bolyn Mawr,
a'r

Cofgolofn Deiriiolcn.

y weddi

agoriadol gan Richard LI Jones.
Materion o'r cofnodion
Atebion Cyngor Gw~rncdd:
LJocbes Bws, Rhiwlas: Gan nad
yw'r safle 0 fewn yr hyn a elwir
yn 'lwybr bws strategol' nid oes
grant ar gyfer 11oches. Ceisir
perswadio'r Cynulhad i newid )'
rbeo1au, cedwir y cais ar ffeil gan
obeithio am reolau newydd.
Hen Sied Rheilffordd,
Stabla:
mae'r Adran Gynllunio a Cadw
yn ystyried cywiro'r difrod.
Arwydd pentref Penisa'rwaun
gosodir arwydd newydd ger Rhos
Fair ac mae'r Rheolwr Gofal
Blryd yn ystyrted y cais am
arwvddion rheoli rraffiz.
Porth y Goglcdd, Deiniolen:
Gosodir enw stryd 'Porth y
Gogledd' yno yn lle 'Ffordd y
Gogledd'.
Cofeb Huw Lloyd Edwards: mae
Siop Gron wedi ei gwerthu ond
nid YVJ'r trefniadau
wedi eu
cwblhau.
Maine milcniwrn Clwt )' Bont:
Gobeithir cael safle newydd i'r
fainc 0 ganlyniad i'r fandaliaeth
yn )' Cae Chwarae.
Gohebiaethau a matcrion craill
Partneriaeth
Economaidd
Gwynedd: penderfynwyd derbyn
y g'\vuhoddiad
i gofrestru'r
Cyngor fel aelod.
Dywedodd
Phyllis Ellis bod
cysgodfgn
hws PenisaJrwaun
wedi
ei fandaleiddio
eto,
penderfynwyd
dweud wrth yr
Heddlu.
Oywedwyd
bod
angen
rhybuddion a biniau baw c\vn yn
Rb}'dfadog, Deiniolen.
Gerlan, Cl\vt y Bont: dywedodd
G\,v'ilym Williams bod lIe i fl\vch
halen )'no bellach, buasai 0
fantais i lawer o'r rrigolion.
Cyfeiriodd Phylip Jones at dri
mater:
Ocbr J'r Egl\vys 0 Rhydfadog,
Deiniolen:
prifets yn tyfu i'r
ffordd 0 dir Gwynedd yn amharu
ar olygfa gyrrwyr.
Lon Pen Bont, Deiniolen: Twll
mawr yn ffos ochr )~ ffordd
ychydig yn is na'r g\vaith dwr.
Lon Ccfn y Waun, Deiniolen:
Ffos allan 0 Glwt Bel ,"vedi ei
pbeipio ond i'r ffordd yn lIe i'r
llwngc.
Penderfyn\vyd
hysbysu
Gwynedd o'r uchod.
D)'Wedodd Hu\v P. Hughes bod
angen golau cyhoeddus yn Stad
Crem1yn, Bethel - gofyn i
Wynedd am bris.
Y sgol Bethel. Dywedodd Merfyn
Morris
bod yr ysgol wedi
llw},ddo
i gael
adroddiad
arbennig 0 dda a chanmoliaeth
fawr
gan
yr
arolygwyr.
Penderfynwyd danfon llythyr i
10ngyfarch y Brifathra\ves,
yr

Dvwedodd

Len Jones bod Iacki

p~rrywcdi glanhau a pharatoi'r
gofeh s'r Iieoliad ar gyfer SuI y
Cofio. Penderfynwyd
danfon
11ythyr 0 ddiolch iddo.
Awdurdod
yr
Heddlu:
cyhoeddwyd
eu cyfarfod yn
Siambr Dafydd Orwig ar y 27ain
o Dachwedd. Cymerodd
Len
Jones y manylion.
Derbyniwyd llythyr oddi wrth
Gyngor Cyrnuncd Bontnewydd
yn gwahodd cynrychiolwyr
i
bwyllgor ar Y cyd 0 Gynghorau a
all gael eu heffeithio gan Ffordd
Osgoi Bontnewydd/ Caernarfon.
Gwirfoddolodd Huw P. Hughes a
Richard Llwyd Jones.
Cynllunio
Soniwyd am ddau gais diweddar
lie bu ansicrwydd yngJyn a ffin y
Cyngor. Penderfynwyd gofyn i
Wynedd am fap i amlygu'r ffin a
Chyngor Llanrug ac hefyd 0
gwmpas Nant y Garth.
Coed Bolyn Mawr. Darllcnwyd
llythyr hirfai th ac afresymol
Aciran Cynllunio Gwyncdd yn
ceisio cyfiawnhau'r saeth u sy'n
parhau yno. Pwynt terfynnol y
llythyr oedd na all yr Adran
fonitro'r swn a'i bod yn
ddibynnol
ar y cyhoedd i'w
hysbysu ac na fu c\"yn yn
ddiweddar,

Trafodwyd

y

Wen,

Fachwcn.

llywodraethwyr,
0

Garncdd

scfyllfa
yn
drylwyr gan ddatgan siom nad
)rw
Cyngor
G'tvynedd
yn
gweithrdu fel y dylent i warchod
y cyhoedd yn yr acho~ yma a bod
agwedd y llyth}rr yn sarhad a1'
ddeallusf\vydd
y Cyngor. Mae
Huw P. Hughes
}Tn
anfon
adroddiadau
parhaol
0
ddyddiadau'r
saerhu j'r Adran
Gynllunio, ffaith sy'n tanseilio'u
sylwadau ar fonitro. Defnyddir ).
safle i saethu bob nos Iau a nos
Fa\vrth ac weitbiau ar cldydd
Sadwrn.
Penderfynwyd
dyfynnu'r
uchod fel areb, gan ddanfon copi
i'r Prif Weithred\\rr
ac i
Gadeirydd
y
Cyngor,
Y
Cynghorydd Michael Sol Owen.
Cyf1\vynodd
Hefin
Williams
syniad i wneud defnydd 0 dir
wast trwy gynorthwyo trigolion j
gael caniatad
cynllunio
am
leoedd parcio mewn gardd ffrynl
neu
yng
nghefn
ty. Ni
dderbyniwyd y syniad.
Ceisiadau a ganialawyd gan
Wyl1edd:
Newid
defn)'dd
adeilad
amaethyddol i ddefnydd storio:
Fferm Garth Fa\vr, Y Felinheli.
Codi ty fforddiadwy: Rhiw Goch
Cottage,
Cl\vt y Bonl. (Ni
.
.,
dderbyni,vyd
y calS yma 1 \V
ystyried - sicrhau copi i G\vilym
Williams.)
Lledu myncdiad i gac: Lon Las,
Llanrug.
Addasu adei1ad i ddau uned
wyliau:
Tan
yr
Wylfa,
Llanddeiniolen.

BClhel.
Dymchwel

sied

newydd:
Deiniolen.

un
Uchaf,

a chodi

Blaen

Cae

Estyniad a newidiadau: 11 Hafod
Olau, Deiniolen.

-ry unllawr - Ty'n
Rhiwlas.
Swyddfa newydd:
tflawr, Bethel.

wedi

cyflay,'ni

i

eu haddcwid

wclla'r llwybr yma.
Llu,.'br Cae iWela. Mae'r clo yn
dal ar y giar.
Llwybrau Rhisolas. Cyfeiriodd
I Iefin William~
at yr holl

adroddiadau
a ddanfonwyd
i
Wynedd ers cryn amser a dim

wcdi ci wneud,
Pcndcrfyn\vyd

y Weirglotlu,

atgoffa
Gwynedd o'r uchod Awgrymodd

Coed Bolyn

Len Jones bod y Cyngor yn
ffurfio
strwythur
atgyweirio

llwybrau.

Estyniad: Creigle, Dinorwig.
Newid yn 61 i ddau dy: 2, Tros y
Gamfa, Yr Aelwyd, (1 Ty'n
'Rardd), Rhiwlas.
Ceisiadau a dderbyniuiyd:
Estyniad, sied, boilerdy a thane
olew: Bwlch Bach, Deiniolen.
Newid adeilad i dy: Fferm
Tycldyn Badin, Pen rir.
Llwybrau
Llwybr Gors Goelz. Dywedodd
Phyllis Ellis nad yw Gwynedd

Penderfynwyd
cyfarfod, yn ystod

neilltuo
y gaeaf,

i
- y
o'r

ganolbwyntio
ar lwybrau
Clerc i sicrhau mapiau
gymuned gyfan.
Gofynnwyd
pwy
piau'~
llwybrau mewn caeau, y Clerc 1
atgoffa Gwynedd na atebwyd y
cwestiwn
yma a ofynnwyd
iddyni rhyw dri mis ~'1101.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 8ed 0
Rhagfyr,

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286)

676 040

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Ysvviriant Cartref
Ysvviriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur
Ysvviriant Teithio
Cynlluniau Angladd
Cyflenwadau Trydan a Nvvy

a

Am ('Ny 0 wybodaeth ymwelwch
ni yn:
Age Concern Gwynedd a Mon
Tv Selont, Ffordd Santes Helen,

:.y

Caernarfon. Gwynedd LL55 2YD

01286 678310

gan ddyfynnu'r cyfeirnod: ECO'R WYDDFA

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

•
•
r ,
II

.....

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella elch cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts

Ff6n : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

Cymorth a hyfforddiant amyneddg~r i ~ob oed.r~n er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddlo etch cyfrtfladur!
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Nadolig Llawen a Blwyddyn

Nadolig Llawen a

Ncwydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda

odd: wrth

YSGOL BO

WYDD

oddi wrth

GRAHAMAlliN
APHAWRY

FF

. lOP OFFER CANWIO
A CHYRSIAU ANTUl~.

Y

FFERN OLIG
BRYNTE EL
DAFYDDTWAN

Lagwn y GIYll

SIAN GIBSON
SIAN EIRIAN

Llanbcris

A

Ffon:

II NBERIS
810108

www.surf-Iines.co.uk
cich antur chi ydyw ...

~:.t»»,,~»:.t,.»
Cwrw Blasus
Croeso Cartrefol

879001

.0.
'I!I. '6. '6. ·4.6. ·Pe .4.

I

Cefnogwch
eln
Hysbysebwyr
I

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi umh. bawb yn
Sychla~ha~.Altro
Allwnlo

~OD A S b
'\.v..
~'IJ
I

870088

Nos SuI, Rhagfyr 17, am 7 y.h.
Sunday, December 17 at 7 p.m.
NEUADD PRITCHARD JONES, BANGOR

PRIS - £30.00
TOCYNNAU AR WERTH YN
SlOP NA' NOG, CAERNARFON

S4 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon:

1

HOGIA'R WYDDFA
PARTI TEGEIRlAN
ANNETTE BRYN PARRI
"
COR YR YSGOL

GWASANAETH GOLeHI A SMWDDIO

YBWTHYNTE

pen ?ILLWYBR
cermont
lsa.....
YR WYDDFA LLANBERIS
PEN Y CEUNANT ISAF,
BYmf'tloI AADElLADWYDM WAEUlDION
UW'f8R YR W'fr)()A'A (0 UJII<.B£RI81

YN YSTOO Y' teocI <WIRI!' ~
GROE'SO
AASENHIG VMA. YN OGYSTAI. A ClOt.YOfEYDO
OWYCH OAOS U."'I J>.\tlAAH A
O~PERlS

AR AGOR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FLWYDDYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydlau 0 gwbwt)
MAN PARCIO 0 FlAEN Y BWTHYN YN ADDAS I'R ANABL

Oriel arbennig

0 luniau Syr Kyffin Williams
a flu 0 arlunwyr Cymreig eraill

9{atfo{ig Llataen a f}3{'lvyatfyn ~UllJtfa Via
i bawD oddi wrtfi

Alan George a Rachel Gregory

Hufen Ii

•

I-

eor IO~ L
49 Stryd Fawr
8
LLANBERIS

871 211 neu 01248

354488

Y Nadolig hwn, beth am archebu
Hufen la Pwdin 'Dolig fel rhan 0 wledd yr \Nyl
i'w gasglu unrhyw benwythnos cyn y Nadolig
Casglu: 17 - 24 Rhagfyr
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fynd ar y plwy', gan ddiweddu
yn Wyrcws Caernarfon.
Dyna'r ffeithiau
moel a
ddatgelir 0 astudio cofnodion y
gwahanol gyfrifiadau, ond erys
llawcr 0 gwcstiynnau heb eu
hateb.
Euthum
ati i archwilio
Mae'n syndod faint 0 lysenwau sy'n bodoli yn ardaloedd y cofrestrau plwyf Beddgelert gan
chwareli ac ym mhentrcfi a threfi AIton ac Eifionydd: nid yo
geisio darganfod
cofnod
0
unig ar nnigolion, ond ar drigolion ardaloedd. Dyna'r
Iedydd Wil - ac fe'i cefais.
'Howgets' ym Methesda, y Cofis yng Nghaernarfon,
yr Cafodd ei fedyddio yn Eglwys y
'Ismeiliaid' ar Fynydd Llanllyfni (a roes eu henw i grwp Bryn Plwyf ar y trydydd ar ddeg 0
fon: Sobin a'r Smeiliaid) a'r 'Deunaw Mil' (deunaw mul yn 61 Chwefror 1831, yn blentyn
anghyfreithlon
i Margaret
rhai!) yn ardal Gamdolbenmaen.
Y Began Us neu deulu
Evans. Ond y syndod yw fod
Began Ifan yw'r unig lysenw yn ardal yr Eco, a hynny ar
enw'r tad yn cael ei gofnodi
drigolion y Waunfawr.
hefyd, ac felly, mae'n amIwg ei
Does
wybod
beth
yw Jane a William, yn byw yng
fod yn fodlon cydnabod y mab
gwreiddiau rhai o'r llysenwau
N glan y Gors, Beddgelert.
bychan. A'r enw? Neb llai na
hyn. Gwn fod teulu a'r cyfenw
Mae'r fam yn 35 oed ac yn
William
Turner,
Sgweiar
'Ishmael' wedi bod yn byw yn
disgrifio'i
hun
fel tlotyn
Llanfair. Felly, roedd Wil Began
ardal N ebo a Nasareth,
a (pauper). Nid yw'n briod, ac
Ifan o'r un llinach a Syr
chredais fod yr enw Began Ifan
mae'n ymddangos na fu'n briod
Llewelyn Turner, a ddaeth yn
yn rhy hen i'w olrhain yn hanes
erioed 'chwaith.
faer Caernarfon, a wnaeth ei
y Waunfawr. Ond aid felly".
Erbyn 1851~mae'r teulu wedi
gartref yn y Parcia, ac a wnaeth
Aeth Robert J. Williams o'r
symud i fyw 0 Feddgelert i'r
gyrnaint i adfer y castell yng
WaunfaWT ari i geisio darganfod
Waunfawr. Mae Jane, sydd
N ghaernarfon
a
chael
pwy oedd Began Ifsn ar 01 bellach yn 23 oed, wedi aros ym
cyflenwad 0 ddwr glan i'r dref.
gwrando ar dap 0 John Austin
Meddgelert, neu wedi priodi,
Tybed a wyddai Wil am y
Jones yn adrodd ei atgofion.
oherwydd dim ond Wil a'i fam
cysylltiad teuluol hwn?
Mae'r tap ar gadw yn yr sy'n
ymddangos
yn
y
Cefais hefyd gyfle i chwilio
Amgueddfa
Werin yn Sain
Kingshead, Waunfawr.
cofrestrau plwyf Betws Garmon,
Ffagan, a chefais innau'r cyfle i
Mae cyfrifiad
1851 (yn
a chanfod cofnod 0 gladdu
wrando amo yn ystod y mis wahanol i gyfrifiad 1841) yn
Began Ifan ar yr ail ar hugain 0
diwethaf.
rhoi plwyfr genedigol y bobl
Chwefror 1873 yn 77 oed. Tybed
Roedd John Austin Jones yn sy'n cael eu cofnodi, a gallwn
a roddwyd carreg ar ei bedd?
daid i wraig R. J. Williams. Ar y weld mai 0 Lanllyfni y deuai
Ond pam y galwyd trigolion
tap mae'n son am Wil Began
Began Ifan yn wreiddiol. Mae'n
y Waunfawr yn deulu Began
Ifan, cymeriad nad oedd gyda'r
byw'n y Kingshead am 0 leiaf
I fan ?
A
oes
rhai
o'r
parch usaf ym rnhentref
y ugain mlynedd, oherwydd yn
disgynyddion yn parhau i fyw
Waunfawr! Roedd yn botsiwr
1871 mae'n disgrifio'i hun Iel
yn yr ardal heddiw? Roedd gan
'formerlv a charwoman'. !\iac Began 0 leiaf ddau 0 blanc, ac yr
heb ci ail, ac yn arnl i'w weld ar
lannau afon Gwyrfai yn chwilio
bellach yn 75 mlwydd oed,
oedd gan Wil yn tau ddau 0
am cog. Yr oedd Wil Began Ifan
Erbyn hyn, hefyd, mae Wil
blant. Os bu i'r rheini hefyd
yn fyw ar ddechrau'r ganrif
wcdi priodi ac yn byw yn Nhy'n
blanta, yna mae'n ddigon posibl
ddiwethaf, ac felly, roedd hynny
Llidiard,
Waunfa\vr, gyda'i
fod rhai o'r llinach yn byw yn
yn awgrymu fod ei fam, sef y wraig Ann (genedigol 0 Fetws
ardal y Waunfawr neu Fetws
Began Ifan wreiddiol, yn fy\v yn Garmon), a'i blant, Hannah (3
Garmon heddiw.
YSlod y bedwaredd ganrif ar oed) a William (1 oed). Labrwr
Gyda diolch arhennig am
bymtheg. Gyda'r wybodaeth
mewn chwarel lechi 'j\V g\vailh
waith chwilio
manwl gan
hon, aeth R. J. Williams ati i Wil Began Ifan erbyn hyn, ond
R. ]. Williams. Rwy'n siwr nad
chwilio
trwy
gofnodion
does dim sicrwydd ym mha
yw stori Bcgan Ifan wedi darfod
cyfrifiadau i geisio darganfod
chwarel y gweithiai.
o bell ffordd!
pwy oedd Began Ifan.
Erbyn 1881 mae Wil a'i deulu
Teulu 0 Lanberis a Llanrug
En\v cywir Wil Began Ifan
wedi symud i Cil y Llidiart,
oedd
William
Pritchard/
Waunfawr, ac wedi ccfnu ar y Yn ystod y mis diwethaf
cyfarfyddais a theulu sydd wedi
Prichard, ac ym mhob cyfrifiad
chwarel, gan mai fel llafurwr
dycb\velyd i'r wlad hon 0 dde
mae'n nodi ei blwyf genedigol
amaethyddol y mae'n disgrifio'i
Affrica - ac maent yn chwilio
fel Beddgelert. Yn 1901 roedd
bun. Does dim son 'chwaith am
yn Wr gweddw, deg a thrigain
Hannah, a fyddai'n 13 oed, ac am hanes eu teulu yn yr ardal
oed, yn byw yn Wyrcws
efallai'n ddigon hen i fod yn hon. Bu'r teulu yn b)rw am
Caernarfon. Mae ychydig 0 gweini yn un 0 ffermydd y gyfnodau yn Nrws y Coed, yn
gofnodion y wyrcws ar gael yn cylch. J\1ae William, y mab, yn nhai C\vm Brwynog, Llanberis,
ac yna yn Llanrug. Thomas
yr Archifdy yng Nghaernarfon,
parhau gartref.
Owen Jones oedd y peDteulu, ac
ond yn anffodus, does dim
Mae'n
amlwg
fod
yr oedd yn briod ag Eliza Elin 0
gwybodaeth ynglyn a pbryd y amgylchiadau byw 'rhen Wil
Ddnvs y Coed. Yno roedd y
derbyniwyd Wil Began lian i'r
\vedi gwaethygu,
oherwydd
teulu'n h'j\v yn 1891, ac yno y
wyrcws, na 'chwaith a fu farw erbyn 1891 mae \vedi mudo am
yno.
dde Cymru, ac fe'i ceir yn sir gan\vyd Annie Mar}', eu merch
yn 1889. Erbyn 1893 roeddent
Mae'n amlwg hefyd nad oedd
Forgann\vg,
yn byw gyda'i
yr hen Wil yn rhy sicr o'i
gefnder a'i deulu yn rhif 26a wedi symud i Dai Cwm
Brwynog, gerllavf Cadair Ellyll
oedran,
oherwydd
mae'r
High Street, Gelligaer. Pearce
ar )T llwybr i fyny'r Wyddfa,
oedrannau a roir ar y gwahanol
Williams oedd y penteulu,
gyfrifiadau yn awgrymu iddo
ynghyd a'i \vraig, Mary, a'i fab, oher\v}rdd yno y ganwyd
William Tudor Jones. Erbyn
gael ei eni rywbryd rhwng 1831 John Owen Williams. Roedd
1901 roedd y teulu \vedi symud
ac 1836, ond ym mhob un,
Pearce, John O\ven a Wil Began
Ifan yn gweithio mewn pwil gio. eto, y tro hwn i Ben y Bont ym
mae'n eithaf sicr mai ym
mhentref Llanberis.
Meddgelert y cafodd ei eni.
Roedd gwraig Wil, gartref ym
Mudodd William Tudor i dde
Mae Began Ifan a'i rnab, Wil, Mryn
Pistyll,
Waunfawr.
yn ymddangos
gyn taf yng
Rywbryd rhwng 1891 ac 1901 Affrica, a phriododd yno yn
1913. Ei ddisgynyddion sydd
nghyfrifiad 1841. Bryd hynny,
bu farw ei wraig a dychwelodd
bellach wedi dychwelyd i'r wlad
roedd Margaret Evan a'i phlant,
yntau o'r de, a bu'n rhaid iddo
hon, ac yn chwilio hanes y

Teulu Began Ifan

chwaer, Annie Mary.
Yr unig wybodaeth sydd
ganddyot yw fod Thomas Owen
Jones wedi marw rywbryd ar 61
i'w fab fuclo i dde Affrica, a bod
y weddw a'i merch wedi symud
i I~anrug i fyw. Mac'r hanes
teuluol yn dweud iddynt fyw ar
fferm rywle rhwng Llanrug a
Chaernarfon, Bu Annie Mar)'
Jones fyw hyd ddechrau'r
wythdegau, ond erbyn hynny,
roedd wedi symud i gartrcf ym
Mae Colwyn. Os oes rhywun yn
gwybod pwy oedd Annie Mary,
a ble yn Llanrug roedd yn byw,
anfonwch air ataf
Marconi yn y Waunfawr
Mae pawb yn gwybod rhywfaint
am hanes yr orsaf ar y Cefn Du
sy'n caeJ ei hadnabod ar lafar fel
'Marconi'. Ond hoffwn wybod a
fu Marconi yn byw yn yr ardal.
Deuthum ar draws cofnod byr
iawn yn un 0 ol-rifynnau'r
North Wales Chronicle
yn
ddiweddar, Y dyddiad oedd yr
unfed ar hugain 0 Chwefror
1913, a dywedir fod Marconi yn
cysidro prynu Glyn Afon,
Waunfawr fel 'summer residence'.
A wireddwyd hynny? Ac os
gwnaeth, ai dyrna'r engbraifft
gynharaf 0 rywun yn prynu Cty
haf" yn y Waunfawr?
Cysylltiadau a Phatagonia
Ydych chi'n credu mewn cydddigwyddiadau? Yn ystod y mis
aeth cefnder i mi ar ymweliad a
Phatagonia.
Yno, cyfarfu a
theulu a ddangosodd iddo Feibl
a gyflwynwyd I'w raid ar ei
ymadawiad
a Chymru am
Batagonia, Y geiriad ar Ilaen
ddalen
y
Beihl
oedd:
'Cyflwynedig i Mr a ,\-irs Ric/lard
Evalu, LlwynJlyfryd, Llannlg ar

eu IZY111adawiadi Batagonia, oddi
wrlll Eglwys a ChYl1ulleid[a
Eglwys M.G. Pontrhythallt, 1902.'
Ac y mae Llwynhyfryd
yn
union gyferbyn a'm cartrefl
Ond mae un camgymeriad.
Doedd Eglwys Pontrhythallt
ddim yo bodoli yn 1902. A
chefais innau gofnod 0 Richard
Evans yn bY'v yn Llwynhyfryd
yn 1906.
Felly, pwy oedd Richard
Evans, a pha bryd y mudodd i
Batagonia?
Mae digonedd 0 waith chwilota
yn deillio 0 gynnwys y golofn y
mis hwn, a bu'n rhaid gadael
rhai eitemau allan 0 ddiffyg
gofod. Ond cofiwch, bydd
rhifyn y N adolig ar ein gwarthaf
cyn i'r inc sychu ar y rhifyn
hwn, ac y mae digon 0
hynodion i'w trafod cyn y
Nadolig. Y mis nesaf byddwn
yn trafod taith me\vn bal\vn
dros yr Wyddfa, gweinidog 0
Lanberis
a cbartref
plant
amddifad ym Met\vs Garmon.
Ond os oes gennych
chi
ymholiadau neu atebion i rai 0
gwestiynnau'r
mis hwn, yna
anfonwch air rhag blaen, neu
ffoniwch Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y nant, Llanrug,
Caernarfon. (01286673515)
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Elwyn Hughes 0 F~thel yn rhoi
s9wr~ a uumau innl am 'Fro
Caradog PrichQ.yd' Croeso cynnee

D-EINIOLEN

-

-

, bewo,

....rc M§raarot Cynfi C,iff:th, eynfi. Ffan; (8703S4)

HOFFAI
Rhydfadog,

Elfion
Williams,
ddymuno
Nadolig

Llawen i'w oeulu, rrnnctau a
cnvmoocton. Ni fydd yn anfon
cerdlau Nadolig elenl,
CYMDEITHA5
GYFEILLION
EGLWYS CRIST. Ar nos Lun, 2
Hydref,
cynhaliwyd
Swper
Cynhaeaf
y Gymdeithas
ym

MWyty

CYFARCHION
NADOLIG

DEINIOLEN
Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

eroesion

TV Mawr. Y

siaradwr gwadd oedd Fieer y
Plwyf,
y
Parehedig
Peter
Townsend. Soniodd am ei gyfnod
pan yn ifanc ac yn mynychu'r
ysgol leol ger ei gartref; y ffawd
pan ddaeth i Brifysgol Bangor I
astuoio Almaeneg; ei brofiadau
ym Mangor; cael ei dderbyn j'r
Offeiriadaeth; dysgu'r Gymraeg ac
yna bwrw iddi i waith Offeiriad
mewn plwyf - tipyn 0 dasg. Diolch
i bawb a gefnogodd y noson yma
ac
i'r
Parchedig
Robert
Townsewnd
am rannu a ni
oronaoau ei fywyd. ac am
ddysgu'r Gymraeg mor rhugl.
Y gw r gwadd yng n9hyfarfod

mis Tachwedd o'r Gymdeithas
oedd Mr John Wyn Roberts, a
fagwyd yn Rhydfadog ac a fu'n
mynychu e;9Iwy~ cnet cyn Iddo
fynd
i GolGg
y
Orindod,
Caerfyrddin yn 1368. Am Addysg
y slaradodd
John Wyn. gan
gynnwys ei brofiadau personol, o'r
cyfnod pan aeth i ddysgu gyntaf
yn YSgol I. D. Hooson yn RhoglIannerchrugog. hyd y presennol
yn Brifathro Ysgol Pen y Bryn, Bae
Colwyn. Roedd sgwrs John Wyn
yn lIawn hiwmor, er gwaethaf yr
anawsterau a'r cyfrifoldebau sydd
yn wynebu athrawon yr oes yma.
Dlolch am ddwy noson ddifyr
yn gwrando ar ddau Wr yn trafod
eu galwedigaethau
ynghyd
rhannu'u profiadau gyda ni.
Diolch ,'r rhai sydd yn dod 0 tis
i fiS i gefnogl'r Gymdeithas yma yn
ein bro.
Bydd
Cinio
Nadollg
y
Gymdeithas
nos
Wener.
B
Rhagfyr. Ac yna nos l.un, 8 lonawr
2007 am 7.00 o'r 9'och, bydd Mr J.

NAOOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDO DDA
I HOll DDARllENWVR ECO'R WYDDFA
oddi wrth
bawbyn

a

Eglwys Crist
Llandinorwig

CYNGERDD
NADOLIG
Nos Sui, 3 Rhagfyr
am 6.30
gyda

Seindort Arian Deiniolen
Cor Clychau'r Grug
Wi'Tan
Susan Williams
Mared Parry
Iwan Arwel Jones
.wan Williams
Parchedig Robert Townsend
Arweinydd: Jenny Lyn
Llwydd: Carys Griffith
Mynediad: £3
(cynnwys paned a mins pei
Elw tuag at Eglwys Crist

SEINDORF ARIAN DEINIOLEN
Yl1 cyf[wyno

fair

adolig
nos Wener, 8
Rhagfyr

1

yn yr
Hen Felin

DEINIOLEN

(CWt Band)
I am 6.30pm

(Ffon: Llanberis 870287)
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

rollo

Dymuna DAFYDD a staff

Y TARW

(Bull Inn)
DEINIOLEN

•

Stondinau.

•

'RaffC

•
•

NADOLIG LLAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
I'W CWSMERIAID A FFAINDIAU ou,

Pane a

•

•

Ion orn
Mynediad am ddim
£1.50 i weld
Sion Corn
Elw at V Seindorf

:Miru Pei
CyfCe i'r pian: ymweca d
a cfiae{ anrliee eandi£o!

Siop Newydd

Beran Deiniolen

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth pawb yng Ngorsaf Betrol Beran,
Deiniolen.
Ar agar tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Nwy Calor aGIo
Loteri, Off Licence, Bake'n Bite
Brechdanau a Diodydd poeth

(01286) 871521
12

sum Corn

-_
-

teuiu y ocwsooar

GWQn
Owynllys,
Doiniol
acec, coloicn yn ddiffuant am bob
arwydd
0
9ydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn
GU
profedigaeth
0
goll; chwaer,
chwaer-yng-nghyfraith
a modryb
annwyl, ac l'r Parchedig John
Pritchard am 91 wasanaeth a'i
eiriau caredig yn yr anglfldd.
oioicn
yn
arbQnnlg
rw
chymodgion, ei chynorthwywyr
cartret a'r gweinydd9sau am eu
gofal cyson amdani.
Carem fel teulu ddiolch 1 Staff
Padarn. Ysbyty Eryri. am eu gotal
tyner ac urddasol 0 Gwen yn
ystod ei hwythnosau olaf.
OYMUNA
~owlands,

MYNYDD GWEFAU LLANBERIS
Gynhellr pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Deiniolen dydd SuI. 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynediad am ddim ond fe wneir
casgliad at Gronfa yr Arnbiwlans
Awyr. Dowch yn lIu i fwynhau.
Cswch baned a mins pei ar y
diwedd.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
UNDEBOL.
Gafwyd
cytarroc
diddorol yng nghwmni Annes
Glynn, Rhiwlas. Soniodd am ei
gwaith fel awdures gan gyfeirio'n
arbennig at y gyfrol SymudJiw,
oedd
yn
fuddugol
yng
nghystadleuaeth
y
Fedal
Ryddlaith
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
2004. Llywydd y
noson oedd y Parchedig John
Pritchard a thalwyd y diolchiadau
gan Miss Margaret Jones.

DILCH. Dymuna
Mrs
Beryl
Griffiths, 5 Maes Gwylfa. ddiolch
i'w theulu a'i ffrindiau am eu
caredigrwydd tra y bu yn yr ysbyty
yn ddiweddar. Dlolch hefyd j'w
chyd-aelodau yn Eglwys Santes
HQIQn, Penisarwaun, ae hafyd i'r
meddygon a'r 9weinyddesau yn
Ward Aran, Ysbyty Gwynedd.

Cyfle'n Taro
Beth an wneud rhywbeth tra
g\vahanol eyn y 'Dolig eleni, a
hynny
yn nalgylch
Eco'r
Wyddfa? Y dyddiadau i'w cofio
Y'v 9 a 10 a rhwng 1~17 0 fis
Rhagfyr. Dowch i deithio ar y
tren bach rhwng Gilfach Ddu
a Chei Llydan, ble y bydd Sion
Corn yn ymuno a'r tfen o'r
Gogledd Pell! Rhoddir anrheg
i bob plentyn a gwydryn 0
ddiod tymho'rol a mins pei i'r
oedolion, a'r cyfan am £S i
blant ac oedolion, a £2 i blant
sydd 0 dan 3 mlwydd oed.
Gofynnir i chi arehebu 0
jleiaf 5 diwrnod 0 flaen llaw.
Cysylltwch r\van! Anfonwch
at David
Jones, Rheolwr,
Rheilffordd
Llyn Padarn,
Llanberis LLSS 4TY (01286
870 549.
** Os ydych wedi trefou
unrhyw weithgaredd cyn, neu
ar 01 y Nadolig, 0 hyn hyd at y
dydd eyntaf o'r flwyddyn
2007, yna cofiweh
anfon
manylion atom cyn gynted ag
sydd
bosibl.
Diolch
a
bendithion
y 'Dolig
a
Blwyddyn Newydd Dda iawn i
chi i gyd.
L

Sion Corn a
Planed Plant
Bach yo
Brysurach nag I Yo yr oerni mawr
Vr oerni mawr? Bern
Erioed!
Pryd
y
gwelsoch
Mae Gruin Fla1zed rttmi Bach ar

ddrudwcrt am Y

LrO

gael yno!

amdano?
chwir

cyntaf 'Icni?

mwy 0 A wclsoch chwi socan eira, neu
hyd yn oed cocn dan aden yn
Ieoliadau nag erioed o'r blaen.
unman? Bydd yr ymwelwyr
Eleni bydd y daiih yn
pluog a cnwyd uchod yn hedfan
ymweld Q 22 lleoliad ledled
ar draws gwlad ac yn ehwilota
Cyrnru,
gan
gynnig
sioe
am fwyd yma yng Nghymru. Yr
Nadoligaidd
arbennig
gyda
oemi?
Os
ydych
am
fentro
allan
Lowri, Gareth, Slinci Binc a
o'r (y i wylie adar, da chwi
Sion Corn.
cofiwch wisgo ddillad trwchus,
Yn ogystal a'r sioe yn y lori
a symud digon, er mwyn cadw'n
fawr, bydd stondin Twf yn
gynnes.
cynnig
gweithgareddau
i'r
Oerni? Methu symud gewyn.
plant, blwch postio i anfon
Rhynnu i farwolaeth. Sut mae
llythyr at Sion Corn a digon 0 hi ar grcaduriaid
ac adar
syniadau am anrhegion Nadolig I ynghanol yr oerni mawr? Beth a
yn siop S45C.
ddigwydd pan fo bwyd ar ga'l?
Dywed Caryl Owen, trefnydd
Gadewch inn i weld su t yr oedd
y daith:
hi ran tywydd yn Llanberis, a'r
'Mae'r daith eleni yn argoeli i cyffinia' dros gan mlynedd yn
fod yn well nag erioed. Rydym
01. D'wedir bryd hynny ei bod
wedi ceisio sicrhau ein bod yn I yn myned yll .fwy-Jwy gerunn, a'r
ymweld a phob ewr 0 Gyrnru,
afo11ydd... a rlza1ltlall, o'r Lly11
fel bod cyfle i bawb sy'n
wedi rhewi.. . Mae chwarel
dymuno dod i fwynhau'r sioe a GlYTzrllonwy wed; sefyll, a
chwrdd a'u harwyr \vyneb yn r}latl1laZl helaet}l 0 chwareli
wyneb.
Dinorwig.
Mae y de[aid yn
'Ond un peth fyddwn i'n
dioddef.. a diau y bydd Cal7.rlOedd
cynghori yw i ba\vb archebu eu ohonY111[arw 0 elSiau bwyd... Y
tocynnau ymlaen llaw, rhag cael nlae rtifer fwy nag erioed 0 Ilwyaid
eieh siomi ar y diwrnod:
gvJylZtinn ar y ZlY11,yr h)'l1 s)ldd
Mae tocynnau ar g)!fer y arwydd sicr 0 galedi.)1 cywydd ac o'i
Groto ar gael yn rhad ac am barhad. Yr HeraLd Cynlraeg
ddim trwy ffonio Gwifren
Ionawr 29ain, 1895.
Gwylwyr S4C ar 0870 600 4141
Ar y 1ge9 0 Chwefror edrydd
ncu tl wy ymwcld a'r wcfan yn
yr un newyddiadur
hod 'na
s4c.co. uk/grato.
oddeutu drwch ",awr 0 eira, a
Caiff Taith Groto PlaTled
bod ar Llyn Padarn 1zaw 0
Plarll Bacll ei noddi gan Tw£' elyrc/z... ac ~vn rhyfadd iaw1'1 y
Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae 11laetlt... wedi Ilwyddo igadw pwll
Twf yn g)rnllun s)Tdd yn annog
yl'l agored y1l y rhew, ac Y'Z0 y
rhieni i fagu eu plant yn "Laelzt YJ7. tlofio ac yn cae! eu bwydo
gan garedigiorl. Heb fwyd mi
ddwyieithog.
fyddent wedi marw. Yn yr un
Maes Parcio Glan Mor, Bangor:
rhifyn
eeir yng ngholofn
Sadwrn 16 Rhagfyr, l1am-Spm
gofnod
sy'n
Y l\1.aes, Caernarfon: Sul,m 17 Porthmadog
cvfeirio bod yr oerni 1"ll0r[awr ...
Rhagfyr, 11am-Spm.
wytllnos diwetlzaf, feZ ag yr oedd
adar y 1rlOr,pall ylZ sefyll i orffwyso
I
Cefnogwch
Il____ ein Hysbysebwyr__---' ar IlwylbreTlnaz~ y llo11gau, yl1
rltewi yl7.0. Yr oedd yn ofidus eu
gweld yn Ylllladd er lnwyn
ytl1ryddlzau 0 afael y r/zew.
GWASANAETH lLEOL AR GYFER
PARTION • PRIODASAU
Beth g\vell felly na diane oddi
PEN-BLWYDD
wITh d}'\-vydd mor hegar? Ffoi
BEDYDD • DAWNS • GVlYLJAU
am eieh hoedl i leoedd mwy
eynnes, a digonedd 0 f\vyd ar
daith ae yn ymweld

a

y;

Dyma daro ar gofnod o'r
flwyddyn

1864, sydd ar gof a
chadw yng nghylchgrawn Y
Dysgedydd, a hynny ym mis
Ebrill: Y mae'r oemi, (t.104),
uiedi bod mor llym, yn y Pyrennes
yn ddiweddar, fel y mae lluas»s 0
fleiddiaid
wedi
gadael
y
coedungoedd,
a
disgyn
i'r
guxistadeddau, er perygl maun i
ddyt1 ac ani/ail. Ac ar dudalen 63
d'wedir: Un o't atferion rhyfeddaf
)"l ucheldiroedd Tibet yw cludo
guxnr i frigau'r coedydd. Gan fod
yr eira'n y wlad IZOtlnOy11 gorwedd
bum neu chwe troedfedd (1? metr
- 1rnetr ac 80cm), ar y ddaeat,
bydd y de/aid, y rhai sydd yrl
lluosog Y'10, Y1l gallu cael
ymbortli ...

Tybed sue fydd hi arnom yo
ystod misoedd
Ionawr
a
Chwefror y flwyddyn sydd ar
ddyfod? A fydd hi'n drybeilig 0
ocr? Nid proff\vyd na mab i
broffwyd
mohonof.
Rhaid
cym>ryd petha' feI y dont! Rhew,
(ia), eenllysg, (eesair), eira.
Dwad a rnynd fu eu hanesion
erioed ac os ydyeh yn gaeth eich
byd, cofiweh, da chwi, gadw
diddosrwydd, a chynhesr,vydd,
yn eich ealonnau. Daw eto haul
ar [ryn.
Lla\venydd y Nadolig i chwi,
a phob hwyl ar gadw cwmni i
fyd Natur yn y flwyddyn 2007

GWYNANT

-

PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR

,. Cig 0 ffermydd Ileol
if. Part'ion rhwng 40 a 400!
It Gyda sa,"vsafal a snvffin mewn
rholiau
• Efo salad hefyd os dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLA5US!
CysyUtwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

675190 / 673188
Ffon symudol. 07798 718788

Y DYN elG ar

"vefan' www.ydyncig.co.uk

~
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lNadOlig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i hoi I ddarllenwyr yr EeD
Digwyddladau
dros gyfnod y Nadolig
Pnawn Ilun, 4 Rhagfyr. 2.30-7pm

Ffalr Nadollg WI

Bore Gwencr, a Anagfyr a.30am

Brocwast Jonsl (BBe)

Nos Fawrth, 12 Rhagfyr 7.30pm
Nos Sadwm, 23 Rhagfyr 7pm

Sinema Achlysurol
Bwffe Nadollg gyda'r band Mooncoin

Nabnlig 1ll1awEna
1S1wtl~~l1nN twybb
mba nbbi unth
Richard S. Humphreys

ORIEL
J~@;
_--_
CWM

o 3pm pnawn Sui, 24 Rhagfyr
tan 9am Bore Mercher 27 Rhagfyr
Dydd Sui, 31 Rhagfyr 8pm
Oydd Uun, 1 lonawr, 11am

Partl'r F1wyddyn Newydd gyda 8andabacana
Caffi'n agor gyda l19fld cegln 0 fwydydd eli-tox!

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefall

www.c;aban-c;yf.org

caban@caban-cyf.org

01286685500 (caf6) 01286685462 (swyddfa)

LONDON
GARAGE

IFINE~~)
I

'~

-.

Mae Cam tanan ar gau

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn t-Newydd
Oda oddl wrth IRFON a phawb yn

•

.

~~

_I

Cwm-y-glo

Cwm-y-glo

F{iOn!JFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
LIUn13U 0 bob math ar gael ar y safle
Pnsiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol
gan Artisiaid Lleol

Ffon: 870234
Ar agor: 830-6 Llun-Gwener
8.30-1 Sadwm

MOT.Disel,Petrol
Gwasanaeth ac
Atgyweirio

'Ajlao{ig Llatuen a '1{(u'!}daylt 'J'{su'Ya{( ']),{1.1 oddi umh
0£17l16

yIn mentes ~(/yrnUtletfo{

Cyfeillion V CWM a
SWYDDFA'R POST CWM V GLO.
Ffon: 872722
Diolch am eich cefnogaeth yn 2006 Edrychwn ymlaen i'ch
gwasanaethu drwy gydol 2007

rORIAU AGOR:
r SlOP

POST

Llun - Gwener
9 -12
bore Sadwrn
10 - 12
___

9 - 12 Llun - Gwener
argau
Sadwrn a Sui
L_--=:--==--.:_I

_

Dewch yma am ddewis da 0 nwyddau masnach deg a
chynhyrchion Cymraeg traddodiadol
fel jam a chaws

«««C
C _

«c

AM BETROL, DEISEL « « « C
OLEW AC AMRYFAL
ANRHEGION MODURO ««« c

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE
C
-V- LO
1'-""

Ffon: Llanberis 872046
Nadolig Llawen a
B.lwyddyn Newydd
Dda i bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i gwsmeriaid hen a newydd oddi wrth

9\[ac{o{ig Llaioen. a

'B{wyiiyn9{iwyii Via
i'n holl
gwsmeriaid
oddi wrth bawb ym

BILL, JACKIE a staff

5 OWDON INN
Y FRICSAN
CWM-Y-GLO Ffon 870289
• Cinio 'Dolig ar gael drwy gydol mis Rhagfyr.
Archebwch yn fuan.
5 cwrs a hefyd gwydraid 0 win £19.99.
Ffoniwch i wneud yn siwr fod lie ar ol! }o:oot:"
• Cofiwch hefyd - bob dydd Sui,
Cinio Rhost bias us 2 gwrs am
£6.99; 3 chwrs am £7.99
• •

01286 872014

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon; (01286) 872275
YSGOL CWM Y GLO. Diolch yn
fawr i Sulwen Roberts o'r Urdd am
ddod draw i 9ynnal sesiwn hwyliog
gyda'r aelodau. Roedd pawb wedi

mwynhau yn arw
Daeth Dilwyn Williams o'r
archifdy i sqwrsro gyda'r Adran lau
am Gwm y Glo yn y gorftennol.
Aoedd yn ddiddorol iawn edrych
ar y lIuniau, y maoiau a'r hen
ddogfennau am Gwm y Glo.
Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 6
gyfle i fod yn Ffrinorau Ffeil ar
wefan y BBC. Ewch draw i wefan
Ffrindiau Ffeil er mwyn cae I
darllen am eu hwythnos brysur!
Cafodd Ffion Haf Roberts a
Gethin ac Ellie Edwards-Jones
fedal gan Lyfrgell Caernarfon am
gwblhau sialens yr Antur Odarllen
yn ystod gwyliau'r haf. Da iawn chi
wirl
Daeth yr awdur, John Malam,
at Flwyddyn 5 a 6 i gynral
gweithdy ar greu lIyfrau ffeithlol
Roedd yn brynhawn dlfyr dros ben
- ac mae'r gwaith yn parhau i fynd
yn ei flaen!
Llonqytarcluadau I Hannah a
Rebecca Wilson ac Eva Perrin am
wneud yn dda yng Ngala Nofio'r
Urdd ym mhwll nofio Bangor.
Cawsant all a thrydydd yn eu
cystadlaethau.
Roedd yn ddiwrnod prysur iawn
yma ar Odiwrnod Plant Mewn
Angen. Roeddym wedi gwisgo
mewn gwisg ffansi a phylarnas, ac
yn gwerthu teganau i godi arran.
Casglwyd £195.71 i gyd Ardderchog blant!
Oaeth niter dda 0 wobrau am
wauh lIenyddol a qwaith celf i'r
ysgol 0 Eisteddfod Llanrug a
Chwm y Glo. Llongyfarchiadau i'r
plant i gyd.
UNDEB Y MAMAU. Cyfarfu'r
gangen nos Lun, 6 Tachwedd yn
yr ysgol gymuned. Croesawodd
arweinydd y gangen, Mrs Dorothy
Jones. pawb i'r cyfarfod a chafwyd
gwasanaeth
byr.
oarl1enwyd
cotnodron o'r cyfarfod a gafwyd
ym mis Hydraf a phasiwyd eu bod
yn rhai cywir. Trafodwyd rhai
rnaterlon gan oororthy.
Bydd
gwasanaeth
0
Ooiolchqarwch yn cael ei gynnal
yn y Gadeirlan, Bangor, ar 28
Tachwedd. Bydd gwasanaeth 0
garolau a lIithoedd yn cae I ei
gynnal nos Lun, 4 Rhagfyr.
Anfonwyd
dymuniadau
am
wellhad buan i Mrs Enid Taylor
oedd yn cael triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd. Treuliwyd gweddill y
noson dan ofal Mrs Joyce
Ransom yn gwneud cardiau
Nadohg.
Y qwesteion oedd MIss Meira
Wllhams a Dorothy. rhoddwyd y
raftl ganddynt hefyd ac fe'i
henillwyd gan Mrs Hilda Orritt.
Diolchwyd I Joyce a'r gwesteion
gan Mrs
Marjorie
Roberts.
Terfynwyd y cyfarfod trwy adrodd
y Gras.
MYNYOo GWEFRU LLANBERIS
Cynhelir pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibron Peris a Seindorf Arran
Oemiolen dydd Sui, 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynediad am ddlm ond fe wneir
casghad at Gronfa yr Ambiwlans
Awyr. Dowch yn Ilu i fwynhau.

Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
CYMDEIMLAD

Estynnwn

ein

cyoyrnoermtad dwysaf ac Ian a
Julie a'r teulu yn eu profedigaeth 0
golli mam, mam-yng-nghyfraith a

nam annwvl.

seovoo.

Dydd
SuI,
19
Tachwedd,
bedyddiwyd
Erin
Louise, merch tach Jessica. wyres
Sandra
a
Keith
Jones,
Ponthrhythallt yng Nghapel y
Tabernacl. Gwasanaethwyd gan y
Parch Gwynfor Wiliams.
Ffion. Gethin ac Ellie gyda'u
medalau 0 Lyfrgell Caernarfon.

'. ,.". .,
S
. - ..

..

•

Diwrnod pyjamas er budd Plant Mewn Angen.
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Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Gweddnewid Llyn Padarn

II

I

ein
heisteddfodau
ni
yng
Nghyrnru hefyd, Canu'r ffidil a'r
acordion, ac wrth gwrs, y pibau
traddodiadol
oedd
y
prif
gystadlaethau
yn
yr adran

Roedd o'n brofiad arbennig cael
ymweld a'r Mod, a gynhelir eleni
yn nhref Dunoon yn yr Alban.
Mae Llyn Padarn, sy'n swatio
'Rydym yn gobeithio y bydd
Dyma eisteddfod genedlaethol yr
yng nghesail Eryri, wedi cael ei
yrnwelwyr
y dyfodol
yo
Alban, a gynhelir mewn gwahanol
weddnewid.
Ddydd
SuI, 12 parchu'r 11)1n, yn ogystal
lefydd yn Ilynyddol, ar wythnos
Tachwedd, aeth gwirfoddolwyr
rnwynhau ei harddwch naturiol
au i gasglu llond 21 0 fagiau
a'i dawelwch.
Un 0 brif I pan mae'r ysgolion ar gall yrn mis
Hymer.
sbwriel o'r llyn yn Llanberis, er
bwyn tiau'r Cod Cefn Gwlad yw
Disgwylir i mi yrnweld a'r holl
mwyn diogelu ansawdd )' Saflc y dylai
pob un ohonom
wlcdydd Celtaidd yn ystod fy
o Ddiddoredeb
Gwyddonol
ddiogelu
planhigion
ae
nhymor
fel
Arehdderwydd.
Arbennig hwn.
anifeiliaid, gan fynd a'n sbwriel
Roeddwn j eisoes wedi bod rnewn
Roedd caniau, poieli a bocsys
adref gyda ni.'
rhai ond dyrna'r tro cyntaf i mi
bwyd parod ymhlith y sbwriel a
Mac Pare Gwledig Padarn
gael y cyfle i fynd i'r Mod, felly
gafodd ei gasglu. Yn rhyfedd
yng nghanol tirwedd ddramatig
dyma fynd draw i Dunoon.
ddigon,
y bob! sy'n dod i Eryri, a dyma le delfrydol i weld
Roeddwn i'n reit gyfarwydd a'r
ymweld
a'r 11)7n er mwyn
yr hyn sydd gan gefn gwlad
dref, gan fy mod wedi bod yno ar
Cyrnru i'w gynnig. 0 Iewn ei
wyliau fwy nag unwaith.
rnwvnhau
ei harddwch
sy'n
Mae yna raglen
j'
dydd
gadael y sbwriel yma. Roedd o'n
800 acer ceir coetirocdd Coed
bygwth
mygu
nodweddion
Allt Wen a LI)'n Padarn - dau 0 drwchus iawn i'r Wyl, yn cofnodi
enwau pob yrngeisydd yn y
nodedig y llyn, gan gynnwys
safleoedd
0
Ddiddordeb
gwahanol
gystadlacthau.
Prif
planhigion prin a'r torgoch.
Gwyddono]
Arbennig.
Mae'r
ganolfan '/ gwei thgareddau oedd
Cafodd y gwaith glanhau ei
cyfuniad
yrna 0 dreftadaeth
neuadd enfawr y Queen's Hall ond
drefnu
fel rhan 0 Brosiect
ddiwydiannol
ac amgylchedd
roedd yna nifer 0 gysradlaethau
Afonydd/Llynnoedd
Glan
naturiol 0 fewn un ardal yn
yn cael eu cynnal
rnewn
Cadwch Gymru'n
Daclus, ac
darparu cyfleusterau hamdden
neuaddau llai yn y dref, yn ogystal
roedd yn cynnwys gwirfoddolunigryw a digon 0 hwyl a sbri i ac yn yr ysgolion. Dechrau yn
wyr o'r sefydliad hwnnw ac o'r
bawb.
hrydlon am naw a mynd ymlacn
Cyngor Cefn Gwlad,
Nod
Prosiect
Afonydd/
drwy gydol y dydd, a'r cyfan, wrth
Yn 61 Lee Oliver 0 Cadwch
Llynnoedd
Glan
Cadwch
reswm, drwy gyfrwng }' Gaeleg.
Gyrnru'n Daclus:
Gymru'n Daclus yw cael pobl
Roedd v• cvstadlaethau
canu i
•
'Rydyrn wedi mynd ati i leol
i gyfrannu
at
eu
gyd yn ddigyfeiliant ac roedd yna
lanhau
nifer 0 wei thiau
0
hamgylchedd.
I gael mwy 0
ddau
feirniad
ar
bob
cvstadleuaeth
- un i feirniadu'r
amgylch Llyn Padarn, ond bob
wybodaeth,
edrychwch
ar y
•
)'nganu a'r llall )'n canolbwyntio
tro yr ydym yn dych\vel)7d, mae
\vefan \,V\vw.keepwaleslidy.org,
yna fwy a mwy 0 sbwriel i'w
Os ydych yn defnyddio Llyn I ar )' dda\vn gerddorol, ae )'n
naturiol roedd 'na nifer dda 0
gasglu. Mae )rna ddigonedd 0 Padarn, neu'n byw )Tll yr ardal,
ddysg'\\'yr yn cystadlu ymhlirh )'
finiau i'\v cael, ac mae'r Cyngor
ac os hoffech chi gymryd rhan
plant.
yn eu gwagio'n rheolaidd, Ond
mewn prosiectau glanhau yn y
Yn y cyfarfod agoriadol fe
rhaid
i'r bobl
ddewis
eu
dyfodol, wnewch chi ffonio Lee
gaf\vyd nifer 0 anerehiadau ac fe
defnyddio. '
Oliver,
Cad\vch
Gymru'n
ddisgwylid i mi roddi anerehiad
Rhian Thomas,
ecolegydd
Daclus; neu g)7sylltu ar (01286)
b)-·r yn Gymraeg, gan ychwanegu
dirr
croyw'r
Cyngor
Cern
674081 neu anfon e-bost at ychydig eiriau yn y Gaeleg.
Gwlad, ac s)"n hanu 0 Lanberis,
lee,oli verQI keepwalestidy.org. uk
Diddorol oedd syl\'vi ar y rhesLr
drefnodd y gwaith glanhau:
en\vau }'n )' cystadlaethau i blanl.
Yr un cn\\'au a \velid yn amI yn
eanu, adrodd, ac yn nifer o'r
0
cysladlaethau offerynol. Mac hyn
Yr awdur, John Mallam, hefo disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn cynnal
i'w ,veld yn amJach na pheidio yn
gweithdy ar greu lIyfrau ffeithiol.

a
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offerynol.
•
Bob nos roedd yna gyngerdd
yn y Neuadd, yn cynnwys holl
enillwyr y dydd a'r cyfan yn cael ei
recordio
ar gyfer rahaglenni
teledu. Fel yn ein heisteddfod ni
roedd y niferoedd yn lleihau yn y
cystadlaethau dros tua pym theg
oed.
Fe gefais i fwynhad mawr ar y
prynhawn Sadwrn yn Sradiwm
Dunoon. Cynhaliwyd yno yr hyn
a elwir yn Mod Shinty - sef math
o gem hoci rhwng dau dim lleol.
Ond roedd hwn yn hoci gwahanol
ac yn fwy peryglus 0 lawer na'r
hoci yr oeddwn i yn gyfarwydd ag
o. Roedd y bel yn fflio drwy'r awyr
ar brydiau ar gyflymdra eitha
peryglus, a'r taclo gyda'r ffyn yn
ffyrnig. Prynhawn diddorol iawn
- y cyfan yn rhan o'r (\')'1. Fe
gynhelir
gem
gyffelyb
bob
blwyddyn ble bynnag )' cynhelir y
Mod.
Brynhawn
SuI fe gynhelid
gwasanaeth
erefyddol
yn yr
cglwys a'r cyfan, yn naturiol, drwy
gyfrwng y Gaeleg, gydag offer
cyfieithu ar ein cyfer. Yn ystod yr
vfYthnos fe gaf\\'Yd dramau a
rhodd\vyd
gwobrau
am
farddoniaeth
a llenyddiaeth.
•
Arferid coroni bardd yn y lv10d ac
mae son am adfcr y seremoni yn )'
d)7fodol.
Tua di~'edd )'r wy[hnOS)7 oedd
yr oedolion yn eystadlu, gan
gynnwys, ,vrm gwrs, y corau. Yn
anffodus bu'n rhaid i mi ddod
adre cyn di\.vedd yr ,v"yl gan fod
gen i g)rfarfod p\V)·sig iawn yrn
Merhescia.
Oedd, roedd 'na brysurdeb
rna\,,"r yn Dunoon dros y J\1.od.
Rhai \vedi dod )'no 0 bob rhao o'r
Alban a da oedd deall bod yna
g)'nn)'dd }'n Y niler sy'n a\\'Yddus i
ddysgu'r iairh, a bod yna ~'sgo
newydd i ddysgu'r Gaeleg wedi
agor yn ddi\veddar )·0 Glasgow.
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Ac yn syrh o'r hiod i Dd)7ffryn
Ogwen, gan i mi gael gwahoddiad
i'r eyfarfod arbennig a drefn\vyd i
anrh)'deddu
G\&"'Ynfor ab Ifor,
Prifardd
cadeiriol
Prifwyl
Abertawe, ynghyd a'r enill\vyr
craill a roddodd benrre Rhi\vlas ar
y map yn y Genedlaethol elenl.
A d)'na noson i',v chofio.
Neuadd Ogwen yn lla\\'n. Eiremau
gan nifer 0 gorau. Detholiadau o'r
bf)'ddesl a oedd yn deil\.\'ng o'r
Goron gan un o'r heirniaid.
Una\vdau a ch)farchion gan nifer
0 feirdd lleol, a detholiad o'r A,vdl
fuddugol. Braint ac anrhydedd j
rni oedd cael cyne i gadeirio
G\vynfor am }7 eildro, a h)'nny yn
ci fro ei hun.
Hir y per}' )'1' hen draddodlad 0
anrhydeddu
ein
enillwyr
cencdlaethol }m ein hardaloedd.
Roedd hon \'n
noson i'VJ chofio .
•
Ac yn sicr noson 1'\\1 chofio i
Gwynfor a'r buddug'\vyr eraill a
rodclodd Rhl\vlas ar )' map.

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675384

__
DWY FFRIND Mrs G M Jones.
Deg, a Miss Elizaboth
Hughes, Tanygralg, Cwm-y-glo
gynt. Roedd y ddwy yn ffrindiau
pennaf yn yr Ysgol Ramadeg ym
Mrynrefall, yn mwynhau chwarae
Dalar

hoci ac ymddiddori yn

y 'pethe'.

Maent wedi cynnal y gyfeillgarwch
ar hyd eu hoes ac yn awr, yn 98
oed, wedi dod at ei gilydd unwaith
eto yn breswylwyr yng Nghartref
Nyrsio Penisarwaun.
Pob dyrnuruad da Iddynt i
fwynhau cwmpeini ei gilydd.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS
Cynhehr pnawn dityr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arlan
Deiniolen dydd Sui, 10 Ahagtyr,
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynedrad am ddim ond fe wneir
casgUad at Gronfa yr Ambiwlans
Awyr. Dowch yn lIu i fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
CYFARCHION NADOLIG.
Dymuna
Mrs
Annie
Jones,
Eilionwy,
Nadolig
Llawen
a
Blwyddyn Newydd dda I bawb o'i
ffrindiau a chymdogion.
CYFRCHION NADOLIG
Dymuna Mrs Megan Pritchard,
Golygfa, Bryn Moelyn, Nadolig
Ltawen a Blwyddyn Nswydd Dda i
bawb gan na fydd yn anton
cardiau eleni.
DIOLCHIADAU. Dymuna Janet ac
Allan. Goleufryn, Rhes Ahythallt,
ddiolch I bawb am yr holl gardiau
ac anrhegion a dderbyniodd Alaw
Angharad ar el genedigaeth ar 3
Hydret. Mae Ffion Hat, ei chwaer
tawr, a Nain, set Mildred, Wernlas,
Crawiau. ac Alwyn a Nerys, Tard a
Nain, 19 Gwelfor, Rhosgadfan,
wrth eu bodd.
DYMUNA Mair Wyn, 19 Tal y
Bont, ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau, arlan,
blodau
ac
anrhegion
a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn 80 oed ar 1 Tachwedd.
PROFEDIGAETH.
Dymuna Mrs
Megan Pritchard. Golygta, Bryn
Moelyn, hefyd Wayne a Ryan,
ddiolch 0 galon i'w perthnasau,
ffridniau a chymdogion am bob
arwydd
0
qydyrnde.rnlad
a
charedigrwydd
a ddangoswyd
iddynt yn eu protedigaeth 0 golh
Sylvia.
Gwerthfawrogwyd
yr
ymweliadau, cardiau a galwadau
ffon. Diolch yn arbennig i'r Parch
Dafydd Hughes, hefyd Mrs Megan
Williams, Mrs Mari Hughes ac
Elwyn a Gwynfor Evans.
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BRYSIWCH WELLA Mrs Katie
Davies. 6 Hafan Elan; Mrs Bet
Jones,
Lyndale:
Mrs Megan
Williams, wedi cael damwain ac
yn
diJyn
lIawdriniaeth
yng
Nghaerdydd. 8rysiwch wella i gyd
ac hefyd unrhyw un arall sydd
ddim yn dda yn y pentref.
SEFYDLIAD COFFA.
Erullwyr y Clwb Cant am tis
Tachwedd oedd: £20: Mrs J.
Welsh, 9 Hafan Elan; £7: Mrs B.
Williams, Disgwylta; £5: Mr A.
Jones, 12 Hafan Elan.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys iawn
a Mrs Gwenda Jones, Melbourne
House ac Ellen yn eu profedigaeth
o golli Mam a Nain annwyl, Mrs
Hazel Hughes, Fferm Cae Gwyn,
Caernarfon.
Hefyd
Mrs Megan Pritchard,
Wayne a Ryan yn eu protedigaeth
hwythau 0 golli Sylvia, yn 54
mlwydd oed.
YA YSGOL GYNRADD.
Dymuniadau gorau i Miss Elena
Williams a ddathlodd ei phenblwydd yn 30 oed ar 27 Hydref.
Llongyfarchiadau hefyd iddi hi a
Darren ar enedigaeth eu merch,
Gwenno, ar 11 Tachwedd. Mae'n
siwr bod ei brawd mawr, Deian,
wedi gwirioni. Edrychwn ymlaen at
eich gweld yn yr ysgol yn yr
wythnosau nesaf.
Estynnwn groeso cynnes i
Catrin Lennon-Thomas a fydd eto
ni yn ystod cyfnod mamolaeth
Miss Williams.
Dathlwyd Calan Gaeaf yn yr
ysgol ar ddwy noson yn olynnol
eleni. Brat oedd cael croesawu'r
awdures, Angharad Tomos. atom i
noson yr Adran Fabanod Roedd
pawb wrth eu bodd yn gwrando
arni'n darllen storl. Diolch iddi am
ei chwrnm ac am Ierrruaou'r wlsg
ftansi. Roedd y plant wedl dysgu
rhigymau ar gyfer eu hadrodd ar y
noson. Diolch i bawb am noddi'r
dtsqybhon.
Braf
oedd
cael
cwmni'r
Parchedig Robert Townsend ar
gyfer
ein
Gwasanaeth
Diolchgarwch
cyn
gwyllau'r
hanner tymor.
Cynhaliwyd Noson Tan Gwyllt
Iwyddiannus eto eleni. Diolch i
bawb am eu cefnogaeth
Diolch i bawb a lenwodd toes
'sgidiau ar gyfer apel 'Operation
Christmas
Child'.
Anfonwyd
ymhell dros gant 0 focsys eros y
dWr at blant lIai ffodus.
Daeth cwmni theatr A and P l'r

a

ysgol i Iwyfannu eu cynhyrchiad
diweddaraf sef 'Treasure Island'.
Diolch iddynt am berfformiad
gwerth chweil.
Bu merched blwyddyn 2 yn
cymryd
rhan
yn
Eisteddfod
Brynrefail. Nhw oedd yn gyfrifol
am y ddawns tlodau. Da iawn chi,
genod! Diolch i Mrs Heulwen
Evans am eu hyfforddi.
Gwelwyd rnor 0 liw ar ddiwrnod
Plant Mewn Angen wrth i bawb
wisgo het neu gap i'r ysgol a rhoi
pres i elusen am y fraint 0 wneud
hynny.
Cofiwch am y Ffair Nadolig yn
yr ysgol ar nos Lun, 4 Rhagfyr.
Dewch yn lIu!
DYMUNA Megan Williams, Bron
Eryn, ddiolch 0 galon i bawb fu
mor garedig ag anfon cardiau,
Ilythyrau a galwadau ffon iddi ar 01
ei damwain yng Nghaerdydd yn
ddiweddar, Gan na fydd yn 01 yn
Llanrug tan y Flwyddyn Newydd,
dymuna NadoJig Ltawen lawn i'w
ffrindiau i gyd.
PLAID CYMRU.
Er gwaetha'r
gwynt a'r glaw, daeth aelodau a
chefnogwyr
Plaid Cymru
yn
Llanrug at ei gilydd nos Fercher.
15 Tachwedd, i Noson Goffl yn y
Sefydllad Coffa a chafwyd noson
ddifyr yn sgwrsio, gwerthu a
phrynu. Gwnaed elw da ar y
noson a rhoddwyd y nwyddau
oedd ar 01 i siop elusen leal.
Enillodd y canlynol worbau yn y
raftl: Myfanwy,
Mair, Megan,
Eirwen, Charles, Carrie a Pat.
Cyhoeddwyd enwau enillwyr y
Clwb Cant:
Gorffennaf. Sioned Larsen a Paul
Rowlinson; Awst Elieen Jones a
Margaret
Jones;
Medt: Jean
Walsh ac Einir Gwyn; Hydref.
Sheila
Williams
ac
Alwena
Williams;
Tachwedd:
John
Roberts a Mrs J. Davies.
Brat oedd gweld y Cynghorwyr
Charles Jones a Pat Larsen yn
bresennol, ac hefyd amryw 0
wynebau newydd, ifanc. Diolch yn
arbennig I Mair a Meirwen am
ddarparu'r cotn a'r te; i Vera am
otalu am y raffl ac i Phyllis am
Iywio'r noson.
Edrychwn ymlaen at ymweliad
Datydd Wigley a Llanrug, nos
Fercher. 17 lonawr. Bydd cyfarfod
cyhoeddus yn y Setydliad Coffa
am 7.30 ac estynnir
croeso
cynnes i bawb.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Mark a
Non, Llys Eiddon, ar enediqaeth
eu plentyn bach; i Catherine a't
gwr,
Norfolk
Villa.
Ffordd

Llanberis, ac i Sharon Michelle a':
gwr. Cae Garw, Ftordd yr Orsaf, ar
enedigaeth eu mab bach newydd.
Pob bendith i chi i gyd.
MERCHED Y WAWR. Estynnwyd
croeso cynnes i'r nifer dda a
ddaeth allan ar noson stormus
gan y Llywydd, Nan Humphreys a
chychwynnwyd
y noson gyda
Chan y MUdiad.
Y wraig wadd oedd Mrs
Margaret
Jones,
Llanbedrog,
Pwllheli
sydd
,wedi
dysgu
Cymraeg. a hynny'n rhugl dros
ben. Llongyfarchodd yr aelodau
am y canu gwefrelddiol.
Ei harbenigedd
yw gwaith
piwtar a bu wrthi'n ddyheuig mewn
ffordd gartrefol a hwyliog yn
olrham ei hanes ac yn dangos y
camau 0 wneud broits biwtar gyda
chennin Pedr ami - a'i chyflwyno
fel raffl y noson.
Cychwynnodd
ei diddordeb
flynyddoedd yn 01 mewn clwb
Bore lau, pryd yr oedd aelodau yn
rhannu a dangos eu crefftau a
chael paned a chlonc. Cafodd
gyfle i fynd i'r coleg yn Denman.
Rhydychen, am wythnos gyfan.
Aoedd ugain 0 wahanol grefftau
yno a'i dewis hi oedd gweithio a
phiwtar.
Cafwyd
arddangosta
chwaethus
ganddi, yn 'frons'
bendigedig,
addurn
gwddf,
'coasters',
platiau, cardiau ac
addurn piwtar arnynt ar gyfer pob
amgylchiad, a daliwr blodau gwydr
gydag add urn piwtar. Cafwyd cyfle
i brynu rhai o'r cynnyrch hardd.
Otolchwyd iddi am noson hyfryd a
diddorol dros ben.
Enillydd y raffl hardd oedd
Margaret. Lucus iawn!
Cyflwynwyd arian y raffl lApel
Hat, Buarthau, a tydd yn notio 60
hyd Y pwll ar 5 Ahagfyr 0 7-9 o'r
gloch er budd Ysgol Pendalar.
Diolchwyd
I terched
y te,
Margaret. Olwen, Eirianwen ac
Eileen am y baned dda.
Ar 12 Rhagtyr cynhelir Cinio
Nadolig y Gangen yn Fferm
Plastrrion,
Llanrug.
Pawb
i
gyfarfod yno am 7 00 ac i fwyta
am 7 30.

Ar Osod
Ty dwy

lofft
yng nghanol Llanrug
£100 yr wythnos
Ffon 07747605576
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantaton. Fton: (01286) 650570
I ......

SEFYOLIAO Y MERCHEO.
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Sefydliad yn Festri Eglwys y Waun
ar 2 Taehwedd. Croesawodd y
Llywydd, Catherine Jones, yr
aelodau a Pat Parry fel Cynghorwr
y Setydliad, l'r cyfarfod. Estynnodd
y Llywydd ei lIongyfarehiadau I
Betty Griffith ar ddod yn hen nain,
ae hefyd Nancy Buckley a Wenna
Edwards ar ddod yn ail yn y
gystadleuaeth Bowlio Mat Byr yn y
Felinheli. Gwnaeth y tim cwis yn
reit dda hefyd gan ddod yn 7fed
allan 0 18 yn Y 9ystadleuaeth a
drefnwyd gan y Sir yn erbyn Sir
Feirionnydd yng Nqhrlcieth. Aeth
11 o'r aelodau i'r Cinlo i Ferched a
drefnwyd gan y Sir yng Ngwesty
Fictoria, Llanberis, ar 28 Hydref.
Cymerodd Pat drosodd i drefnu'r
etholiadau ar 9yfer y Pwyllgor.
Etholwyd fer a ganlyn:
Llywydd: Catherine Jones; IsIywydd:
Hilda
Williams;
Ysgrifennydd: Anne Williams; Isysgrifennydd:
Pat
Parry;
Trysorydd: Rose Ann Hughes; Isdrysorydd: Iris Evans; Clwb Cynilo:
Nancy Buckley; Trefnu'r Te a'r
Raffl: Carys Williams.
Diolchodd y Llywydd i'r aelodau
am eu cefnogaeth ac am eu
gwaith yn ystod y flwyddyn, a
diolch arbennig i Pat am bob
cymorth. Cafwyd cwls gan Pat i
ddiweddu'r cyfarfod. Enillydd y
raftl, oedd wedi ei rhoi gan Iris,
oedd Mair.
MERCHEO Y WAWR. Nos lau, 26
Hydref, cafwyd sgwrs gan Delyth
Jones
ar
ei
gwaith
gyda
Gwasanaeth
Gwaed
Cymru.
Mewn
dull
hynod
gartrefol
eglurodd
inni'n
fanwl
natur
cymhleth y gwaith a phwysigrwydd
hynod
y
gwasanaeth
i'r
gymdeithas. Oiolchwyd Iddi gan
Heulwen Huws ac Alma Jones
oedd yn gyfrifol am ddarparu'r teo
Cydymdeimlodd y Llywydd, Sylvia
Jones,
Marlon Iwan yn ei
phrofedigaeth 0 golll ei mam.
Nos Wener, 17 Tachwedd, bu
Pat Parry, Alma Jones, Irene
Roberts ac Olwen Williams yn
cynrychioli'r gangen yn y Cwis
Hwyl Cenedlaethol yn Rhanbarth
Arfon. Cafwyd noson hwyliog a
difyr a gwnaeth y tim eu gwaith yn
ganmoladwy.
Cofiwch am ein Swper Nadolig
yn Y 8istro, Llanberis, ar 7 Rhagtyr
8ydd y bws yn gadael yr hen bost
am 7.15.
CYFARCHION Y NADOLIG.
Oymunaf i, Katie Roberts, Stad
Tref Ellian, elenl eto, gan na allaf
fynd allan I brynu cardiau Nadolig,
ddymuno
Nadollg
Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb o'rn
ffrindiau yn yr ardal. Diolch i bawb
a ymwelodd a mi yn ystod y
flwyddyn.
MYNYDO GWEFRU LLANBERIS
Cynhelir pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Deiruolen dydd Sui, 10 Rhagtyr,
am 2.00 o'r gloch. 8ydd y
rnynedrad am ddim ond te wneir
casgliad at Gronta yr Ambiwlans
Awyr. Dowch yn lIu i fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
CYFARCHION PEN-BLWYOD.
Llongytarchiadau
a
phob

a

.,..

dymuniad da i'r dyfodol I Charlene
Roberts, Stad Ty Hen, a fu'n dathlu
cyrraedd
ei deunaw oed yr
wy1hnos ddiwethaf.
Dymunwn yn dda i Mrs Catherine
Jones, Bryn Gwenallt, ar gyrraedd
ei phen-blwydd yn bedwar uqam
oed
ar
29
Tachwedd.
Llongyfarehiadau mawr lctu, Mrs
Jones.
NEWID SWYOD. Dymunwn yn
dda i Elin Evans, Arfryn, yn ei
swydd newydd gyda S4C yng
Nghaerdydd.
BABANOD
BACH
NEWYDO.
Ganwyd mab bychan, Datydd
Wyn,
i Diane
a Dylan,
y
cyntafanedig iddynt, yn Dolwyn.
Merch tach, Efa Llwyd, a anwyd i
Sara ac Iwan Davies, Bryn Melyn.
Chwaer a ffrind bach I Si6n Ifan.
Daeth Rhian a John ElliS, Ty'n
Llidrart, yn nhain a tnaro am yr
eildro. Ganwyd Morgan, mab
bychan i Anwen ac Iwan, a brawd
bach i Gruffydd.
Oaeth Rhian ac Emyr Evans,
Arfryn, yn nain a thaid am y tro
cyntaf. Ganwyd wyres tach, Erin
Wyn, i'w merch, Manon ae Alan, a
gor-wyres tach I Mrs Betty Griffith,
Gorffwysfa.
Llongytarchiadau
mawr a phob
dymuniad da i'r teuluoedd a'r rhai
bach.
AOREF O'R YSBYTY. Anfonwn ein
cotion at Mr Alun Williams, Stad
Bro Waun, sydd yn yr ysbyty ar
hyn 0 bryd
Heiyd anfonwn em cotion cynnes
at Mrs Be Westphall, Tref Eilian,
sydd yn Ysbyty Eryri wed, iddi
ddisgyn a thorri ei chlun.
Hyderwn etch bod eich dau yn
gwella ac yn cryfhau.
Oa deal! bod Mrs Grace Dawson,
Stad Tref Eilian, yn gwella wedi
iddi dorn el braich
DIOLCH. Dymuna Karen a Marc, 3
Bro Waun, ddiolch i'w teulu a'u
ffrindiau am yr anrhegion a'r
cardiau ar enedigaeth eu mab
bychan, Benjamin Jenson. Diolch
hefyd am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd Emma Katlyn ar ei
phen-blwydd yn ddwy oed.
DISGO CALAN GAEAF CLW8
PEL-DROEO YR IEUENCTID.
Hoffwn ddiolch i bawb am wneud y
noson
mor IIwyddiannus.
yn
enwedlg y plant oedd wedi mynd
i'r drafferth i wisqo I fyny mor dda oddeutu 100 ohonynt mewn gwisg
ffansl! Gobeithiwn eu bod wedi
mwynhau eu hunain Roedd y
gystadleuaeth
wisg ftansi yn
anodd i'w barnu ond yr enillwyr
oedd: Dan 7: Jay; Dan 9: Elen;
Dan 11: Shannon - gwelwch y lIun
isod gyda'r blaidd (tram)
Hoftwn
ddiolch
hefyd
t'r
gwrachod am dretnu a pharatol'r
bwyd a'r diodydd am y noson ac r'r
OJ's, Liam a Dion, am gadw'r
anghentilod yn dawnsio trwy'r
partl,
Byddwn yn eeisio eich dychryn
eto y f1wyddyn nesaf.
Mae'r
clwb
pel-creed
yn
gobeithlo trefnu Helfa Drysor i'r
plant rhyw dro rhwng diwrnod
Nadolig a'r flwyddyn newydd.
Gwyhwch allan am y posteri.
Os hoffeeh gael copi electronig
(jpq) o'r lIun, yna e-bostiwch
texvaughan @aol.com.

Rtiei 0 'r gwisgoedd ffansi yn y Oisgo Calan Gaeaf.

Mrs Pragnell, y nyrs ddeintyddo/, yn sgwrsio gyda'r disgyblion.

-

ChrIS a Julie

0

Techruquest, Llanberis, yn cynna/ arbrofion gwyddonol
gyda'r plant.

Oathlu Oiwrnod Plant mewn angen .

•

YSGOL WAUNFAWA.
Y Cyngor
Ysgol. Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf 0 Gyngor Ysgol
Waunfawr ddachrau mis Hydraf.
Llongyfarchiadau
i'r ymgeiswyr
IIwyddiannus. Yr aelodau am eleni
fydd:
B1.6: Erin Ynyr a Dafydd Harman;
81.5: Mared Ynyr a Peter Wililams;
B1.4: Megan En"j a Jacob King;
B1.3: Enlli
Pritchard
a Tim
Williams.
Gardd yr Ysgol. Diolch i'n Hrindiau
o'r Antur, dan otal Mr Dewi Jones,
am dreulio bore gyda'r plant hynaf
yn twtio'r ardd ac yn plannu
bylbiau a phlanhiglon y gaeaf.
Mae'r ardd wedi altro'n arw. Diolch
i Mr Dafydd Cadwaladr am rol
meinciau pren. Bydd yn brat I'r
plant gael eistedd arnynt a threulio
mwy 0 amser yn yr ardd.
Noson Gwncwteioa. Diolch i'r
rhieni hynny a fynychodd
y
cyfartod nos Lun, 9 Hydret, ynglyn
a'r newidiadau arfaethedig yn y
Cyfnod Sylfaen. Cafwyd cyfarfod
buddiol iawn dan arweiniad yr
Ymgynghorydd Addysg Dan 5,
Mrs Anwen Owen.
NSPCC. Bu Mr Dennis Davies o'r
NSPCC yn mol sgwrs I'r plant yn
ystod mis Hydref a bu pawb
wrthi'n brysur yn casqlu'r artan
noddi. Orolch i bawb am gefnogi'r
elusen
yma
sy'n
gwarchod
buddiannau plant. Casglwyd y
swm anhygoel 0 £500.
Ymweliad gan PC Neil Williams.
Ddydd Mercher, 11 Hydref bu'r PC
Neil Williams yn tratod gyda'r plant
Aeolau Dosbarth a Chymdeithas.
Bwlian ac achosion 0 Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol.
Cafwyd
sesiynau grWp buddiol a esgorodd
ar waith lIafar 0 fewn y dosbarth.
Ymweliad y Nyrs Odeintyddol. I
gydtynd a'n thema 'Y Corff' daeth
Mrs Pragnell, y Nyrs Ddeintyddol,
i'r ysgol ddydd lau, 12 Hydret.
Bu'n trafod gyda'r plant sut i ofalu
am y dannedd, pa fwydydd j'w
bwyta a phryd yw'r adegau gorau i
fwyta melysion. Y neges felly yw
bwyta bwydydd lach a glanhau'r
dannedd.
Gwasanaeth Oiolchgarwch. Gan
fod Capel Croes y Waun yn cael ei
atgywweirio ni allwyd cynnal y
Gwasanaeth
Diolchgarwch
arterol, Ymddiheuriadau am hyn,
ond fe fuom fel ysgol
yn
defnyddio'r amser ymarfer ar gyfer
paratoi'r
plant
gogyfer
a'r
Eisteddfod bentref.
Ymwe/iad y 8abanod a'r Eglwys
ym Mhenisarwaun. Bu Adran y

Babanod yn ymweld ag eglwys
Santes Helen, fel rhan o'u gwaith
thema yn ystod y tymor. Hoffern fel
ysgol ddiolch i Anti Mary am eu
tywys 0 gwmpas ac am wneud y
pnawn yn un mor ddifyr.
Ymweliad a Ph/as Mawr, Conwy, a
Thy Mawr,
Wybrnant.
Oydd
Mercher, 18 Hydret aeth blwyddyn
5 a 6 ar ymweliad addysgol i Bias
Mawr a Thy Mawr. Aoedd yr
ymweliad yn cyd-fynd a'r thema
dymhorol
am
y
Tuduriaid.
Cawsant ddiwrnod arbennig 0 dda
a phleser oedd cae I mynd a nhw
yn 61 yr athrawon, Mrs Ann Evans,
Mrs Tracy Hughes a Mr Gareth
Williams.
Gwasanaeth
y
Cetioeaied.
Cynhaliwyd
y gwasanaeth
yn
neuadd yr ysgol fore Gwener, 10
Tachwedd. Plant blwyddyn 6 oedd
yn 9yfritol am y gwasanaeth eleni
gyda phlant yr Adran lau yn
cynorthwyo
gyda'r
canu.
GosOdwyd y dorch ar y gofeb gan
y ddau ddlsgybl hynaf, sef Carwyn
Lowe ac Erin Ynyr. Diolch r'r rhleni
a phawb o'r pentref a ymunodd
gyda ni ar y diwrnod.
Ymweliad bJwyddyn 3 a 4 Galerl
yng
Nghaernarfon.
Bnawn
Gwener,
10 Tachwedd aeth
blwyddyn 3 a 4 i Galeri i wrando ar
gerddorion 0 Ciwba a chymryd
rhan mewn gweithdy cerdcorol.
Aoedd
pawb
mewn
ysbryd
dawnsio
wedi gwrando
ar y
'samba'.
Ymweliad Techniquest, Llanberis.
Fore Llun, 13 Tachwedd, daeth
Chris a Julie 0 Techruquest i
gynnal arbrofion gwyddonol gyda
phlant yr Adran lau. Cafwyd
sesiwn tuddrol lawn a'r plant wrth
eu boddau yn dysgu sut i greu
bomiau
gyda
'Alcazelzer'!
Gwyliwch rieni!
Ymwe/d ag Ysgol Syr Hugh Owen
8u plant blwyddyn 6 ar ymweliad
ag Ysgol Syr Hugh Owen ddydd
Mawrth, 14 Tachwedd. Roeddynt i
gyd wedi mwynhau'r diwrnod yn
tawr ac maent yn edrych ymlaen
j'w hail ymwehad yn ystod y tymor
nesaf.
cynuun
Gwyrdd
Ysgollon
Gwynedd a Mon. Mae'n bleser
gennyf ddatgan bod yr ysgol wedi
derbyn
Gwobr
Aur, Cynllun
Gwyrdd
Ysgolion
Gwynedd
2005-06.
Mae hyn yn gryn
anrhydedd
gan nad oes ond
ychydig 0 ysgolion wedi cyrraedd
y nod hyd yn hyn. Diolch arbennig
i Anna Wiliams, mam Tim a Peter,
am fod mor barod i'n cynorthwyo

a

bob amser ac hefyd mawr ddiolch
i'n cyfeillion o'r Antur. Byddwn fel
ysgol yn derbyn tystysgrif a rhodd
ariannol fel cydnabyddiaeth o'n
gwaith clodwiw 0 hybu ailgylchu a
datblygu amgylchedd yr ysgol.
Noson 'Body Shop', Nos lau, 16
Tachwedd,
cafwyd
noson
gyrpdeithasol
yn
Nhafarn
y
Snowdonia Parc pan gynhaliwyd
parti 'Body Shop'. Er mai ychydig
ddaeth i ge1nogi cafwyd noson
lwyddiannus. Gwnaed elw 0 £250
heb gynnwys y comisiwn gan y
cwmni. Diolch i Carmen am ei
rhodd haelionus 0 £100. Byddwn
yn cynnal noson Rasio Ceffylau yn
y dafarn ddechrau mis Chwefror.
Mwy 0 fanylion i ddilyn ddechrau'r
flwyddyn.
Plant Mewn Angen. Edrychai'r
staff a'r plant yn go wahanol yn eu
'pyjamaas'
ddydd Gwener, 17
Tachwedd.
Ototch i awb am
gefnogi. Casglwyd £200 ar gyfer
cronfa Ysgol Pendalar.
Ffair
Lyfrau
Flynyddol.
Cynhaliwyd y ffair yn ystod yr ail
wythnos 0 fis Tachwedd. Dioleh i'r
staff a phlant blwyddyn 6 a
gynorthwyodd
gyda'r gwerthu.
Gwnaed elw 0 £250 i'r ysgol.
Clwb Rhedeg Oal i Fynd. Bellach
mae pob dosbarth wedi dechrau
rhedeg yn wythnosol 0 gwmpas y
trae rhedeg ar yr iard. Gelwir y
clwb yn Glwb Redeg Oal I Fynd a
disgwylir i'r plant gadw cofnod o'r
pellter y maent yn ei redeg yn
wythnosol. Cyflwynir tystysgrif i
bob plentyn ar 01 rhedeg pellter
neilltuol. Cyflwynwyd y 3 tystysgrif
cyntaf am redeg 10km i Alun, Luc
a Oafydd 0 flwyddyn 6.
Gydweithio gydag artist. Rydym
wedt derbyn grant 0 £1,500 eto
eleni gan Asiantaeth Gelfyddydol
Gwynedd a Mon. 8ydd yr artist,
Heather Lowe, yn gweithio ar
ddau brosiect yn ystod y tymor
hwn, sef creu coridor lIiwgar gyda
phlant y Babanod a gwneud
masgiau a theils yn yr odyn yn yr
Antur
gyda'r
plant
cynradd.
Byddem yn ddiolchgar lawn 0
dderbyn potiau paent 'emulsion' 0
bob Ihw. Dewch a'r potiau i'r ysgol
os gwelwch yn dda. Does dim
rhaid i'r potiau fod yn lIawn,
byddem yn falch 0 dderbyn
unrhyw beth!
Oyddiadau t'w cadw mewn cot
Cynhehr nosweithiau rruent: 20
Tachwedd ymlaen.
Cyfarfod Blynyddol gyda'r rhieni
a'r Llywodraethwyr, 7 Ahagfyr.
Cinio Nadollg: 14 Rhagfyr.
Sioeau Nadohg: dydd Mawrth a
dydd Mercher, 19 a 20 Ahagfyr.

Plas Mawr Conwy
Bore Mercher, 5 Hydref, fe aeth
81.5 a 6 i Gonwy i weld Plas Mawr.
Plas hardd 0 oes y Tuduriaid. Fe
gymerodd fwy nag awr i fynd 0
amgylch y plas. Roedd yn lie
anferth a diddorol. Dyma beth wyf
ti yn ei gofio 0' rile:
Neuadd. Yma roedd y gwelsion yn
cae I eu derbyn.
Y gegin. Aoedd bwrdd hir derw
yma gyda lIysiau, perlysiau a bara.
Roedd lie tan anferth
gyda
chrochan fawr.
Pantn. Dyma ystafell oer i gadw'r
cig carw, ysgyfarnog, ffesant a
cholomenod ar 61 yr helfa fawr.
Y cwrt. Yma roedd y ffynnon.
Y siamber fach. Llofft y gwas drws
nesaf i lofft y meistr rhag ofn y
byddai angen rhywbeth yn y nos.
Siamber y feistres. Yma roedd
gwely mawr derw hefo lIenni
hardd, matiau 0 frwyn ar y lIawr,
bwrdd a lIestri hardd, cwpwrdd
dillad a chist hardd. Roedd Beibl
Cymraeg agored ar y bwrdd.
Siamber fawr. Dyma'r ystafell
harddaf - y brif ystafell fwyta a lie
j ocawnsto
- lIestri plwter a
gwyntell
fawr a memclau 0
amgyleh vt ystafell.
Y tWr. Roedd grisiau cui a throellog
i dop y plas.
Y siop. Yn gwerthu nwyddau
Tuduraidd - cardiau, tapiau a
phethau eraill.
Aoedd y plas yma yn werth mynd
iddo ac yn amlwg yn hardd iawn
yn oes y Tuduriaid.
BETHANY, BL.6
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I yn anfon Cardiau Nadolig eleni.
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Plant Ysgo/ Waunfawr ym Mh/as Mawr, Gonwy.

Plant Ysgol Waunfawr e'u hathrawon wedl bod ar ymweliad a'r Wybrnant.
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Parhad

Newyddion WAUNFAWR

EISTEDDFOD ARDAL
Ar nos Sadwrn, 18 Tachwedd,
cynhallwyd
Eisteddfod
Iwyddiannus iawn yn y pentref.
Yn beirniadu yr oedd: Cerdd:
Elfed Morgan Morris; Lien a
Llefaru: Beth Angell; Gwaith Llaw:
Sioned Glyn: Coginio: Rhianon
Roberts. V tim buddugol yn y
'Steddfod nos oedd tim Croes y
Waun. Braf iawn oedd gweld
lIawer 0 wynebau newydd yn
cymryd rhan a croesawn fwy i'r
'Steddfod nesa.
Os oes unrhyw un diddordeb
mewn
dod
ar
bwyllgor
yr
Eisteddfod,
cysylltwch
a Nia
(650092). Os hoffech gyfrannu yn
ariannol tuag at gostau rhedeg y
'Steddfod (cwmni neu unigolion)
bydd y 'Steddfod yn ddiolchqar
lawn o'r cyfraniad. Cysylltwch
Nia neu Ffion (550207). Dyma
restr o'r eruuwyr:
Blwyddyn Derbyn. Llefaru: 1.
Elan; 2. Nel; 3. Esyllt. Canu: 1.
Enlli: 2. Elan; 3. NeJ.
Meithrin. Llefaru: 1. 1010; 2. Iwan;
3. Tanwen/GwioniEmily. Canu: 1.
1010; 2. Iwan; 3. Tanwen/Gwionl
Emily.
Blwyddyn 1. Llefaru: 1. Anest; 2.
Cal; 3. Mabon. Ganu. 1. Cai; 2.
Mabon; 3. Anest.
Blwyddyn 2. Llefaru: 1. Jac; 2.
Tomos S.; 3. Tomos M.I lona.
Ganu: 1. Huw; 2. Nia; 3. Tomos M
I Morgan.
Blwyddyn 3 a 4. Llefaru: 1. Megan
Enlli; 2. Tesni; 3 Megan Elen.
Ganu: 1. Tesni; 2. Megan Elen; 3.
Sophie.
Blwyddyn 5 a 6. Llefaru: 1. Mared
Rhys; 2. Mared Ynyr. Canu: 1.
Mared Rhys; 2. Gwenllian; 3. Erin
Ynyr I Shaun.
Parti Canu Gynradd: 1. Partt
Megan a Tesni; 2. Parti Morgan.
Unawd Alaw Werin: 1. Gwenllian.
Unawd Piano hyd at blwyddyn 4'
1. Megan Elen.
Unawd piano blwyddyn 5 a 6: 1.
Bethanny; 2. Erin Y.; Mared Y.
Unawd Recorder blwyddyn 3 a 4:
1. Tesni; 2. ??? 3. ???
Pent Dawnsio Disgo. 1. Lois,
Anest, Mared Y, Erin Y.
Unawd Offerynol Blwyddyn 5 a 6:
1. Bethanny; 2. Erin Y: 3. Mared Y.
Cyfarfod yr Hwyr
Unawd 11-15; 1. Dafydd
Deuawd Agored: 1. Gwenda a
lola; 2. Rhlanon a Ffion.
Unawd 15-19. 1. Huw.
Offeryn dan 19. 1. Leah;
Efelychu
can boblogaidd
agored. 1. Catrin; 2. Pedwarawd y
post.
Unawd dros 19: 1. Eurig; 2.
Gwenda I Ahianon; 3. Fflon.
Emyn. Cwpan Wmffra Jones agored. 1. Alun; 2., Rhiannon; 3.
Catrin.
Offerynol dros 19: 1. Olwen; 2
lola / Rhiannon; 3. Catrin.
Unawd alaw werin - agored. 1.
Ffion; 2. Eurig.
Garioci dros 19. 1. Alun; 2. Huw; 3.
Norman.
Part; Canu I Cor. 1. Post; 2. Croes
y Waun.
Grwp
eerdd
creadigol.
1.
Cogyddion Croes y Waun; 2.
Garddwyr y Post.
Llefaru 11-15. 1. Leah.
Llefaru 15-19. 1. Pryderl.
Peru Llefaru Agored. 1. TIm y
Post; 2. TIm Croes y WalJn.

a

a
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Lle/aru dros 19. 1. Myra; 2. Olwen;
3. Eurig; 4. Sioned
Dawnsio - agored. 1. Dawnsio
Gwenn TIm y Post; 2. Gweithwyr
Sian Corn Croes y Waun.
Sgets. 1. Post; 2. Croes y Waun.
Llinell Goll. 1. Dewi; 2. Olwen;
3.Norman
Y sg6r terfynol oedd:
TIm y Post: 80
TIm Croes y Waun: 77.
Goginio Oedolion.
Jam certrei - agored. 1. jam einn
Mair: Beryl Jones; 2. jam mafon:
Beryl Jones; 3. jam mwyar duon:
Ann Jones
Gaeen ; ddathlu unrhyw aehlysur agored. 1. Irene Roberts; 2. Olwen
Morgan.
Unrhyw fath 0 bwdin - agored
(dau bwdin 0 safon uehel iawn yn
61 y oetmiea)
1. Irene Roberts a Rob Jones.
Dosbarth Melthrin 1. Iwan Llwyd;
2. Mellir Parry a Gwion Roberts.
Blwyddyn
Derbyn.
1
Esyllt
Roberts
Blwyddyn 2. 1. Tomos Parry ac
Aled Llwyd.
Blwyddyn 3. 1. Dafydd Llwyd
Arlunio.
Ysgol Feitbrm. 1. Efa; 2. Cellne; 3.
Celt a Beca.
Dosbarth Meithr;n. 1. Dylan; 2.
Sam, 3. Gwion.
Blwyddyn Derbyn. 1. Tomos: 2.
Nel; 3. Kreena
Blwyddyn 1. 1. Alice; 2. Elin
Arwen; 3. Carwyn a Megan Glyn.
Blwyddyn 2. 1. Elis; 2. Tomos
Parry; 3. Jac Davies.
Blwyddyn 3. 1. Tara; 2. Enlli; 3.
Auryn.
Blwyddyn 4. 1. Cian; 2. Megan
Elan I Megan Eira; 3. Megan Enlli.
Blwyddyn 5 1. Gwenllian; 2.
Shannen; 3. Ryan.
Blwyddyn 6. 1. Bethany;
2
Carwyn; 3. Stephanie / Lois.
Gwettt: Cyfrifiadur.
Blwyddyn Derbyn. 1. Nel; 2.
Rhonna; 3. Elan / Jack Peter.
BJwyddyn 1. 1. Marcus; 2. Carwyn
/ Megan Glyn; 3. Ahianon / Chloe.
Blwyddyn 2. 1. Mared; 2. Max; 3.
Ashton.
Blwyddyn 3. 1. Enlli: 2. Abigail; 3
Dafydd Llwyd.
Blwyddyn 4. 1 Pauline; 2. Cian; 3.
Twm.
Blwyddyn 5. 1 Kar; 2. Gwenllian;
3. Beca.
Blwyddyn 6. 1. Anest; 2. Lois: 3.
Erin Haf.
Gwaith Llaw
Blwyddyn Oerbyn. 1. Elan; 2 loan;
3. Cameron / Joshua Jones.
Blwyddyn 1. 1. Rhys; 2. Alys
Davies; 3. Cai.
Blwyddyn 2. 1. Tomos Sion; 2.
Connor / Itan; 3. Elin Glyn / Elis.
Blwyddyn 3. 1. Enl!!; 2. Anan; 3.
Elen Margret.
Blwyddyn 4. 1. Pauline; 2. Tesni;
3. Charlotte.
Blwyddyn 5. 1. Mared Rhys; 2.
Mared Ynyr / Taylor; 3. Gwenilian /
Peter.
Blwyddyn 6. 1. Bethanny; 2. Lois;
3. Erin Ynyr.
CVHOEDDIR GWAITH LLEN
EISTEDDFOD WAUNFAWA VN FUAN VN
Y FLWVDDVN NEWVDD.

Cefnogwch
ein hysbysebwyr
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
YA YSGOL GYMUNED.
Gaer Segontium. Bu disgyblion
Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn ymweld a
Chaer Segontium fel rhan 0'1
them au Rhufeiniaid.
Yn sicr
atgyfnerthodd y gwatth maes yr
hyn a gyflwynwyd yn y gwersi.
Nol i'r Gorffennol. Cafwyd diwrnod
hynod 0 ddlddorol yr wythnos
ddiwethaf yn Adran y Babanod
pan ddaeth Anti Mary i'r ysgol I
drafod yr hen siopau oedd yn arfer
bod yn y pentref. Roedd y plant
wedi eu syfrdanu gyda'r holl
siopau oedd yma Fel dllyniant
aethpwyd 0 amgylch i edrych ar
eu safleoedd, gan drafod sut mae
pethaLJ wedi newid yn y pentref
gyda threigl amser.
Diolch 0 galon. Dymuna'r ysgol
ddiolch a galon rr CylCh Meithrin
am y ddwy blano ar gyfer yr ysgol
a'r gymuned. Fel ysgol yr ydym yn
gwerthfawrogi'n
fawr. Llawer 0
ddiolch eto.
Operation
Christmas
Child.
Casglwyd nifer 0 focsys esgidiau
yn yr ysgol tuag at yr ymgyrch a
cawsant
eu casglu
ar
17
Tachwedd.
Noddi Haf Thomas. Casglwyd
£140 tuag at noddi Hat, sy'n
cymryd rhan mewn nofio noddedlg
tuag at Ysgol PendaJar. Bu Hat yn
ymweld a'r ysgol bnawn Gwener,
17 Tachwedd i dderbyn y siec.
Plant Mewn Angen. Dydd Gwener,
17 Tachwedd cafodd y disgyblion
wisgo eu dillad eu hunain i ddod l'r
ysgol am ddirwy 0 £1. Aeth yr elw
tuag at elusen Plant Mewn Angen.
21 Tachwedd, Techniques! yn
ymweld. Bu Mr Ian Williams 0
Techniquest yn ymweld a bu'n
gwneud ychydig 0 warth gyda'r
Adran lau
Noson Wasael. Mae Pwyllgor y
Neuadd wedi trefnu Noson 0 ganu
carolau ac ocsiwn addewidion nos
tau, 30 Tachwedd am 6.30 o'r
gloch. Bydd rhai 0 blant yr ysgol
yn cymryd rhan.
Codi arian i'r ysgol. Bnawn dydd
Llun, 11 Rhagfyr, am 1.30 o'r
gloch bydd parti o'r Adran lau yn
ymweld a siop Morrisons yng
Nghaernarfon
i ganu carolau
gyda'r gobaith 0 gasglu arian i
gronfa'r ysgol.
Ymweld a Chertret yr Henoed.
Bydd plant yr Adran lau yn mynd i
Gartref Nyrsio Penisarwaun
i
ddiddori'r preswylwyr trwy ganu
carolau ar 13 Rhagfyr.
Noson Disgo. Nos lau, 14 Rhagfyr
am 6.30 o'r gloch, cynhelir Noson
Disgo a bydd cyfle i'r plant ymweld
groto Si6n Corn yn ystod y
noswaith. Bydd y plant yn gwerthu
rhai
eitemau
Nadoligaidd
y
byddant wedi eu creu yn yr ysgol a
bydd paned a mins pei ar gael.
Gyngerdd Nado/ig. Cynhelir y
cyngerdd
dydd
Mercher,
20
Rhagfyr. Bydd dau berfformiad, un
yn y pnawn am 1.30 o'r gloch ac
yna gyda'r nos am 6.30. Bydd
tocynnau ar gael yn yr ysgol, y pris
yw: oedolion £3, plant ysgol
uwchradd a phensiynwyr: £1.50.
Arian gyda'r archeb os gwelwch
yn dda.
Ganu Carol Nadoltg. Bydd cwmni
teledu Cwmni Da yn yr ysgol ar
gyfer ffilmio'r plant yn canu carol

a

Nadolig ar ddydd Llun, 4 Ahagfyr.
Cadw Mi Gei - Ysgol Gymuned
Penisarwaun yn Elwa
Sefydlwyd
Cylch Meithrin ym
Mhenisarwaun yn 1989 a chael
cartref dri bore bob wythnos yn
Ysgol
Tan-y-coed.
Ym
mis
Chwefror 1992. ysgrifennodd Mrs
Alwena Leadbitter a finnau Iythyr
at Brifathro a Llywodraethwyr yr
ysgol
honno
yn gofyn
am
ddefnydd 0 ystafell ar gyfer y
Cylch
Meithrin
yn yr Ysgol
Gymuned newydd pan fyddai'n
cael ei hagor yn swyddogol. Fis yn
ddiweddarach, dilynwyd y lIythyr
hwnnw gydag un arall yn gofyn i
drigolion y pentref a'r cylch am
gyfraniadau ariannol tuag at bynru
offer newydd I'r Cylch pan fyddai'r
symud
mawr
yn
digwydd.
Canlyniad yr ymgyrch honno oedd
casglu
ynghyd
dros
£400.
Penderfyniad pwyllgor y Cylch
erbyn mis Gorftennaf '92 oedd mai
aros yn Ysgol Tan-y-coed fyddai
orau, er mwyn i'r staff a'r
disgyblion oedd yn mudo 0 Ysgol
Tan-y-ced gael ymgynefino a'u
hysgol newydd.
Wedi cyfnod 0 rai misoedd yn
yr hen ysgol daeth yn amlwg mai
symud yn nes at yr ysgol newydd
fyddai orau a gwnaethpwyd cais
am gael lIeoli 'Portakabin' ar drr yr
ysgol. Yn anffodus nid oedd
swyddogion yr Awdurdod Addysg
Lleol 0 blald cefnogi ein cals 0
gael adeilad ar wahan ar dir yr
ysgol newydd. Aoedd yr ymgyrch
codi arian yn parhau trwy'r cyfnod
hwn ac 0 fewn dim yr oedd dros
£2,500 yn y banc.
Yn 1994. a chyflwr yr hen ysgol
yn dirywio, penderlynwyd cymryd
camau pendant i gael adeilad
pwrpasol ar gyfer y Cylch Meithrin.
Cafwyd ar ddeall bod llain 0 dir,
rhwng Llys Arddun a thai Llys-ygwynt oedd yn eiddo i'r Cyngor
Sir, ar gael i'r Cylch Meithrin.
Roedd hwn yn lIeoliad campus, er
yn gul braidd, oherwydd ei fod yn
gyfochrog
a
gwaelod
iard
chwarae'r Ysgol Gymuned. Erbyn
hyn roedd y coHrau rhwng y Cylch
Meithrin a'r Cylch 'Ti a Fi' wedi
chwyddo i'r swm anrhydeddus 0
dros £5,000. Nid oedd hynny yn
mynd i fod yn ddigon, wrth gwrs, i
godl adenad i'r Cylch, ond rhywdro
yn
ystod
y
cyfnod
hwn,
penderfynodd
y Cyngor Sir y
byddai'n caniatau i blant oed
meithrin gael eu derbyn i'r ysgol
ddyddiol.
Penderfynodd pwyllgor y Cylch
Meithrin ddefnyddio'r lIog ar yr
anan oedd mewn flaw i brynu offer
at waith y Cylch 'Ti a Fi' oedd yn
cyfarfod yn Neuadd yr Egfwys. Ac
fel yna y bu hi nes i'r arweinyddion
benderfynu nad oedd digon 0
blant yn y pentref I barhau a'r
Cylch. Mewn cyfarfod arbennig o'r
pwyllgor rat wythnosau
yn 61
bellach,
penderfynwyd
trosglwyddo'r anan oedd yn weddrl i'r
Ysgol Gymuned. Roedd digon 0
gyfalaf ar gael i brynu dau biano
hardd iawn ac offer ar gyfer
gweithredu
Cynllun
Rheoli
Disgyblaeth 'Webster Stratton', a
rhai cyfrifiaduron hetyd.
Rydym yn teirnlo'n falch iawn

fel pwyllgor bod plant presennol yr
ysgol a'r rhai fydd yn eu holynu yn
mynd i gael budd o'r rhoddion hyn,
a fwriadwyd yn wreiddiol ar gyfer
disgyblion mewn cyfnod arall yn
hanes y pentref.
MYNYDD GWEFAU LLANBEAIS
Cynhellr pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Paris a Seindorf Arian
Deiniolen dydd Sui, 10 Rhagfyr.
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynediad am ccun ond fe wneir
cascliad at Gronfa yr Ambiwlans

Awyr. Dowch yn llu i fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
PWYLLGOR NEUADD.
Enillwyr Clwb Cant Tachwedd
oedd: Nia Oliver, Gors, Brynretarl,
Ann Parry, Rhos Wian; Dafydd
Evans, Sycharth.
Diolchir i Phyllis am ofalu am
werthiant y Webb Ivory eta eleni.
Cynhaliwyd Noson Wasael ac
Ocslwn Addewidion nos tau, 30
Tachwedd yn y Neuadd Gymuned

Haf Thomas yn drebyn siee 0 £140 tuag at Ysgol Penda/ar.

Casglwyd nifer

0

foesus tuag at Ymgyrch y Plentyn.
.q

gyda Marina a Lois yn cyfeilio i'r
carolau traddodiadol, eitemau gan
aelodau'r Pwyllgor a chan blant yr
Ysgol Gymuned. Yr Ocsiwniar
oedd Eifion Harding. Oymunir
diolch i bawb a gefnogodd y
nason ac i'r noddwyr haelionus.
Bydd rhagor 0 fanylion am y
noson yn y rtutyn nesaf.
PEL BONWS LOTER!.
Enillydd
mis Hydref oedd Mrs Eluned
Jones. 2 Bran y Waun (Rhif 30).
Llongyfarchiadau.
TRIP A CHINIO Y PENSIYNWYR.
Dydd Sadwrn, 9 Rhagfyr, bydd y
bws yn cychwyn 0 flaen yr ysgol
am 10.30 Y bore. Byddwn yn aros
ym Metws-y-coed am baned ac
yna ymlaen i Westy'r Sportsman,
Porthmadog,
ar gyfer y Cinio
Nadolig. Bydd cyfle i wneud
ychydig 0 siopa cyn cychwyn am
adref am 5.30. Anfonwch eich
enwau rhag blaen I Mrs Janet Ash,
Commercial House.
FFAIR NADOLIG. Orolchir i bawb
am gefnogl'r Ffair a gynhaliwyd
nos Wener, 17 Tachwedd, ac am y
gefnogaeth
r'r gweithgareddau
erai1l yn ystod 2006, gan slcrnau
cynnal ctnto gwerth chweil eto
eleni.
LLONGYFARCHIADAU
Pob
bendith i Rhian a Darrren, Tai
Arthur,
ar
enedigaeth
mab
bychan, Guto Rhys - Wyr bach i
Mrs Carol Jones (athrawes yn yr
ysgol) a Mr Kevin Jones.
Croeso mawr hefyd i Elis Wyn,
mab cyntafanedig
Sioned
a
Martin, Llys Awel, Wyr i Michael a
Janice, Tyddyn Perthi, gor-Wyr i
Glenys Hughes, Caernarfon ac
Wyr cyntaf i Linda ac Elfed, Plas
Dulas, Waun. Pob bendith i chwi
fel teulu.
GAIR 0 DDIOLCH.
Dymuna
Janice a Meical, Tyddyn Perthi a'r
teulu 011 ddiolch 0 galon i bawb a
fu mor garedig wrthynt yn eu
profedigaeth 0 golli gwr, tad a
thaid annwyl, Edgar Hughes 0
Gaernarfon. Codwyd £1,105 er
cot amdano tuag at Ward Padarn,
Ysbyty Eryri, a fu mor garedig
wrtho yn ystod ei waeledd.
Yr un modd dymuna
Betty
Roberts, 10 Bryntirlon, a'r teulu 011
ddiolch am y lIu cardiau, gaJwadau

..

Aelodau o'r pwyllgor: Mrs Carys Wi/Iiams (Trysorydd). Miss Phyllis E/lis (ae/od eyfetholedlg), Mr Gareth Fan
Jones, Pennaeth yr Ysgo/ a'r Parchedig Tegid Roberts (Cadeirydd) yn y seremoni 0 gyflwyno'r offer i'r ysgol
bore dydd leu, 16 Tachwedd.

ff6n, ymweliadau a rhoddion yn
dilyn eu profedigaeth 0 golli gwr,
tad, taid a gor-daid addfwyn Dafydd.
DIOLCH.
Dymuna
Oafydd a
Rhiannydd, Caerdydd, ddiolch i
bawb am y Jlu cardiau
ac
anrhegion ar enedigaeth eu mab
bychan, Joseff Maredydd, brawd
bach i Megan Wynne a thrydydd
Wyr I Carys ac Arwel, Cae Eboni.
YR EISTEDDFOD
BENTREF.
Gair i adael i chwi wybod fel
pentrefwyr
mai
dyddiad
yr
Eisteddfod Bentref nesaf fydd nos
Wener, '1 Mai 2007.
Cynhelir Pwyllgor nos Fercher,
17 lonawr 2007 am 7.00 o'r gloch
yn yr Ystafell Gymuned. Cyfle i
ddewis testunau a lIunio rhaglen.
NOSON LAWEN NADOlIGAIDD.
Cynhelir Noson Lawen gyda naws
Nadouqardd
yn Barcud,
nos
Fawrth, 5 Rhagfyr. Mae ticedi ar
gael gan Mrs Elizabeth Jones
(872421). Oarperir bws a fydd yn
cychwyn wrth yr ysgol am 6.30.
Tocynnau £5. Bydd yr elw tuag at
yr Eisteddfod Bentref. Croeso i
bawb.
YSGOL SUL BOSRA. Fore Sui,
12 Tachwedd,
bu'r plant a'r
athrawon yn cofio am fechgyn o'r
capel a syrthiodd yn y Rhyfel,
ynghyd a'r hogiau o'r pentref a
enwrr ar y Gofeb tu allan i'r
eglwys.
Mae'r bwrdd a gyflwynwyd i'r
Y S901 Sui yn fendithiol iawn yr
adeg yma o'r flwyddyn - mae'r
plant wrth eu boddau yn caeilliwio
a gwneud gwaith lJaw. Maent
eisoes wedi dechrau peintio eu
cardiau
Nadolig
hefo
Anti
Bronwen.
Cynhelir Sui y Teulu gyda Mr
Merfyn Jones, bnawn Sui, 17
Rhagfyr. Cyrnerir rhan gan y plant
a'r athrawon a gweinyddir
y
Cymun Bendigaid. Mae'n siwr y
daw ymwelydd go arbennig i weld
y plant. Croeso cynnes i bawb.
'STABLAU SEREN'. Dyma ail Iyfr
gan Eurgain Haf ar gyfer plant
Adran lau Ysgol Gynradd Hanes
Seren sy'n byw mewn canolfan
ferlota ac un sydd wedi gwirioni
hefo'i cheffyl, Eboni. Mae hi wedi
bod yn flwyddyn
brysur
a
chyffrous - hoffech chi gael yr
hanes? Mae r lIyfr ar werth yn awr
gan
Wasg
y
Dref
Wen.
Llongyfarchiadau, Eurgain. a phob
dyrnuruad da eto i'r dyfodol.
EGLWYS SANTES HELEN.Am
11.00 o'r gloch fore Sui y Cofio
cynhaliwyd gwasanaeth wrth y
Gofeb
i gofio'r
bechgyn
a
syrthiodd yn y Rhyfel, gyda Huw
Tegid yn arwain y gwasanaeth.
Rhagfyr 17, ceir gwasanaeth Naw
Lllth a Charol am 3.30 o'r gloch.
Bydd aelodau'r Ysgol Sui yn
cymryd rhan. Bydd yr Ysgol Sui yn
ailgychwyn ar '4 lonawr.
RHAGFYR 25. OYOD NADOL/G.
Am 10.00 Y bore gweinyddir y
Cymun Bendigaid gan y Parch
Tegid Roberts. Coreso cynnes i
bawb. Atogffir aelodau'r Eglwys y
bydd y Llyfrau Ariannol yn cau ar
31 Rhagyfr
RHAGFYR
31.
Cynhelir
Gwasanaeth
Boreol am , 0.00
Bydd Y Llyfrau Ariannol yn cau ar
y diwrnod hwn.
CYFARCHION
NADOLIG.
Dymuna Mrs Blodwen Pntchard,
10 Llys y gwynt, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion.

BETHEL
~eralnt i;1i:i, Cilgeran. FfOn~(01249) S70'~S

Pri! Lenorion Eisteddfod Bethel ae eetoaeu'r Orsedd. Prit Lenor
Uwehradd: Sion Elwyn Hughes a'r Prif l.enor Cynradd: auto Griffiths.
EISTt;OOFOD

6ENTREF

Garwyd elenl etc (;jstaddfod
Iwyddiannus
lawn,
gyda'r
gweithgareddau yn cychwyn nos
Fawrth,
14 Tachwedd, gyda
chystadlaethau dawnsio. Y dydd
Sadwrn canlynol y cynhaliwyd y
cystadlaethau IIwytan a chafwyd
cystadlu 0 safon uchel iawn drwy'r
dydd.
Y beirniaid oedd Wendy Jones
(Dawnsio); Mair Hughes (Cerdd);
Eifion Harding (Llefaru); Mair
Price (Lien) a Robin Williams
(Celf). Diolchodd
Llywydd y
Pwyllgor i bawb oedd wedi
cyfrannu mewn unrhyw ffordd
tuag at Iwyddiant yr Eisteddfod, a
dymuna'r
Pwyllgor ddiolch j
gyfeillion yr Eisteddfod am y
rhoddron ariannol ac am gytlwyno
tlysau bach i'w cadw am byth i
erullwyr y tariannau.
Enillydd
Tlws
y
Lienor
Uwchradd oedd Sion Elwyn
Hughes, B1.10, ac enillydd Tlws y
Lienor Cynradd oedd Guto Si6n
Griffiths, B1.6.
CAPEL Y CYSEGR. Roedd nlfer
dda 0 gyfeillion a theuluoedd yn
ogystal a'r gynulleidfa arferol yn
bresennol yn ddiweddar ar gyter
Sacrament 0 Fedydd. Y Parchedlg
Marcus Wyn Robinson oedd yng
ngofal y ddau fedydd, a chafwyd
gwasanaeth bendithiol a chartrefol
iawn yn ei gwmni. Y ddau blentyn
bach oedd Beca Fflur, merch
Helen a Mertyn Morris, 29 Bro
Eglwys, ac Iddon Griffith, mab
Amanda a William Griffith Jones, 4
Stad Eryn.
MYNYOD GWEFRU LLANBER1S
Cynhelir pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Oeiniolen dydd Sui. 10 Rhagfyr.
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynediad am ddim ond fe wnelr
casgliad at Gronfa yr Ambjwlans
Awyr. Dowch yn lIu i fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
CLWB BRO BETHEL. Beti Owen
oedd y wraig wadd yng nghyfartod
mis Tachwedd ac, yn dllyn gair 0
groeso gan y Llywydd, Goronwy
Jones, cafwyd sgwrs ddiddorol
ganddi gyda chymorth sleidiau.
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Soniodd am daith gerdded y nu
Iddi hi a nlfer 0 gyfeillion
Cymdeithas Edward Llwyd ei
gwneud ar hyd arfordir Sir Benfro
a'r Preseli. Roedd y golygfeydd yn
drawiadol iawn a chafwyd nifer 0
ddarlleniadau i gyd-fynd a'r lIefydd
a ddangoswyd. Diolchwyd yn
gynnes iawn iddi ac hefyd i Seiriol
am fod yng ngotal y taflunydd, gan
Elizabeth Evans.
Hysbyswyd yr aelodau mai yn
Y Bedol y bydd Y cytartod nesaf. a
hynny ar odvoo Mawrth, 5
Rhagtyr. am 12.00. A wnaiff pawb
sy'n dymuno dod i'r Cinio Nadolig
ofalu lIenwi'r papur gyda'u dewis 0
fywd a'i anfon, gyda'r arian, i
Eunice Roberts, 4 Stad y Rhos,
neu i Gwyneth Williams, Llain yr
Ardd, erbyn 30 Tachwedd.
Enillwyd tariannau gan y canlynol:
Cynradd: Plano: Rhidian Price;
Offeryn: Gwawr Jones; Lleisiol:
Rhidian Price; Llefaru: Mari
Tachwedd; Dawnsio Oisgo: Lois
Jones.
Uwehradd: Lleisiol: Ceri Griffith;
Offeryn: Cal Jones; Piano: Si6n
Elwyn Hughes; Llefaru: Ceri
Griffith; Celf: Ifan Bryn Jams;
Oawnsio
Disgo:
Danielle
Cavanagh.
CAPEL BETHEL. Cynhaliwyd
gwasanaeth
Ilewyrhus
0
Oiochgarwch gan blant yr Ysgol
Sui ar 15 Hydret. Y thema eleni
oedd 'Coed;. Cyfrrannwyd £1000
gasgliad tuag at Ysgol Pendalar.
NEUAOD GOFFA. Enillwyr y Clwb
200 oedd:
Awst: £40: (124) Margaret Eckley,
Gerddl, £20: (42) Glenys Griffiths,
Llwyn Eithln; £10. (41) Nan Owen,
Berwyn, Saron.
Med,: £40: (163) Ffion Jones, Bryn
Tirion; £20: (167) Idris Rees, 6 Y
Rhos; £10: (91) Ceris Williams, 1
Tan y Cae.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
MERCHEO Y WAWR. Yn y
Llyfrgell yng Nghaernarfon
y
cynhallwyd
cyfarfod
mls
Tachwedd. Croesawyd pawb gan
y Llywydd, Anne Elis, a braf oedd
gweld cymaint wedi mentro i lawr
i'r dre. Uongytarchwyd Deilwen
Hughes ar ei phenodl yn bennaeth

yr Adran Gerdd yn y~gol Dyffryn
Nentne a nefyd Sian ~ Manon ar
eu IIwyddiant yn Eisteddfod
oemoien. oa de911fod Carwyn
John,
mab
Lynwen,
wedi
dychwelyd adref yn saff wedi
rhedeg Marathon Efrog Newydd a
hefyd am Iwyddlant Sian Davies
mewn Sioa Wn'io yn uunoam. Brat
oedd gweld Elisabeth Evans wedi
gwella ar 01 triniaoth a dymunvvyd
pen-blwydd napus i Cainwen
Robsns a oadd yn 60 oed yn
ddiweddar.
Cawsom gr09so cynnes i'r
Llyfrgell gan Nia, Rhiannon a
Gwen a chawsom noson hwyliog
yn
cael
bias
ar
wrando
darlleniadau 0 wahanol Iyfrau a
hefyd mwynhau gwin a siocled.
Dlolchwyd i'r tair ar ein rhan gan
Alys Jones. Enil'ydd y ra1t1,
rhoddedig gan Nora Parry oedd
Anne Elis.
Bu tri thim yn cystadlu yn y
Cwis Cenedlaethol.
Margaret
Druce fu'n gosod y dorch ar em
rhan ar Sui y Cofio. Bydd y cinio
Nadollg yn cael ei gynnal yn y
Country Manor nos Fercher, 13
Rhagfyr am 7.30 o'r gloch. A
tyddwch mor garedig a dychwelyd
y irurnen 'dewls 0 twyd' ynghyd air
arran i Rita. Anne neu Nora erbyn
1 Rhagtyr.
CLWB PEL DROEO. Enillwyr
Clwb Cant Mehefin oedd: £100:
1010 Owen; 0/050:John Bryn; £25:
John Cefn a Huw P. Hughes.
Gorffennaf: £100: Mark Herbert;
£50: Oyfan Elis; £25: Lona Jones
a Julie Williams.
Awst: £100: Sion Foulkes; £50:
Huw Cefn Gwyn; £25: Gethin
Roberts ac Idris Morris.
Medi: £100: Dafydd Williams; £50:
Vernon Orrit; £25: H.P. Hughes ac
Ellen Foulkes.

YDDAMWAIN
Gan Sian Elwyn

(Tlws Lienor Uwchradd)
Roedd hi'n agosau at hanner
nos un Calan Gaeaf. Udodd
rhywbeth
a swn
hirfaith,
ysbrydlon, gan roi ias oer i lawr
asgwrn cefn pawb 0 fewn clyw.
Roedd hi'n lleuad lawn, a honno
fel pelen ping-pong yn yr awyr,
ac yn goleuo'r rhodfa dywyII.
Ond bob hyn a hyo ai y tu 61 i
g\vm\vl - fel petai'n profocio'r
sawl a gerddai ar hyd y 16n
fwganllyd.
Y nghl\vm
wrth
ambel1 ddrws, roedd balwnau
oren, ac ar linteri
ffenestri,
p\vmpenni
wedi eu cerfio ar
ffurf wyneb dychrynllyd.
Ymhellach i fyny'r 16n, roedd
parti ar droed mewn tY crand a
hen yr o!\vg. Roedd hi'n amlwg
fod trefnwyr y parti hwn yn
ymddangos fel pe na baent am
ildio i'r nos ac yn b\vriadu bwrw
}'mlaen a'r parti, er gwaelhaf
c\vynion parhaus eu cymdogion.
Er ei bod hi'n noson eithaf
llonydd, gwnai goleuadau strob
y parti iddi edrych fel pe bai'n
storm 0 fellt a tharanau gwyllt.
Bloeddiai
cerddoriaerh
roc
trwm 0 bob ffenest yn y ty, a'r
llinell fas fel curiad calon yn
ha\vlio ei Ie yng nghaddug y
nos.
Ar ochr arall y ffordd, yn
rhedeg tuag at ganolbwyn l y
swn, roedd dau fachgen ifanc,

oed, yn chwcrthin
yn iacn eto'i gilydd. Gwyddent
cu bod yn nwvr lawn, ond fe
gollodd y ddau olwg ar yr amser
yn Ilwyr tra oedden nhw'n
mwynhau [film ar y teledu, ac
yn yfed can 0 lager yr un.
Daethant at ochr y ffordd, rhyw
bedwar tY oddi wrth y parti, a
chroesi. Roedd y ddau wedi bod
[U~ deunaw

yn gweithio ar en gwisgoedd
ffansi
am
wythnosau.
Gwnaethai un ohonynt ddau
fwgwd a oedd yn edrych fel
wyneb hen wr, tra bu'r llall yo
paratoi
dilladau
i'r
ddau
ohonynt.
Gwisgent grysau a
brynwyd
yn rhad yn Oxfam
ynghyd a throwsusau gwaith
crebachlyd - rhai a oedd yn
amlwg wedi gweld eu dyddiau
gwell. 0 dan fraich un roedd
ffon bren ac aeth y l1a11mor bell
a gwisgo hen sliperi patrwrn
tartan, llac am ei draed! Ni
feddylion
nhw am edrych a
oedd y ffordd yn glir wrth gamu
i'r 16n gan ei bod hi'n noson
mor ddistaw a digyffro. A beth
bynriag, anarnl iawn yr oedd yr
un car yn gyrru drwy'r rhodfa,
yn enwedig yn y nos fel hyn.
Yn y ty lle'r oedd miri'r
parti'n symud at uchafbwynt,
roedd y swn wedi dechrau
distewi gan fod y trae yn dod at
ddawns araf y noson yr oedd
pob bachgen un ai'n edrych
ymlaen ali, neu yn ei hofni i'r
eithaf. Daeth pawb at ei gilydd,
o bob cwr o'r tY i'r brif ystafell
lle'r
oedd
rhai
cyplau'n
dawnsio'n barod. Roedd pawb
fwy neu lai wedi cael gafael yn
rhywun i ddawnsio, ambell un
yn unig oedd yn dal i eistedd yn
edrych i mewn i'w cwpanau, fel
petaent yn disgwyl i ferch neu
facbgen eu breuddwydion lamu
allan ohono a dechrau dawnsio
efo
nhw.
Pwysodd
Liarn,
trefnydd
y parti,
y borwrn
chwarae ar y rbeolydd symudol
a phrysuro at ei bartner ei hun.
Roedd popelh yn mynd yn
ia\vn, nes i'r chwaraewr CD
benderfynu cael hoe fach. Yn
ddi-symwth
a
di-rybudd,
dig\vyddodd rhywbeth i,r CD a
thawodd y gerddoriaeth,
yn
union fel swn DJ yn rhwbio
recordiau,
a stopiodd
pawb
dda\vnsio.
Protestiodd
rhai
\vrth Liam, ond doedd ganddo
ddim eglurhad j'r rhai a gwynai.
Fodd bynnag, yn fuan iawn,
daelb y gerddoriaetb yn 61, a
pha\vb yn gafael mewn cymar
unwai th eto, ac yn hapus eu
byd.
and ar yr adeg y bu i'r
chwaraewr
s[opio,
ar ben
hanner nos, dyma'r adeg pan fu
i'r lleuad chwarae mig, adeg pan
fu i gar tywyll sefyll ar ei frees er
m\vyn ceisio osgoi dau ffigwr
t}'\v)rll yn rhedeg ar draws y
ffordd. Adeg pan fu i swn leiars
car feddiannu'r aer am 'ehydig
eiliadau.
Adeg
pan
fu
i
amline1liad dau berson ddisgyn
ar y 16n, heb floedd na gwaedd.
Adeg pan fu i gar lywyll, a marc

Enillwyr Blwyddyn 3 a 4.

Eni//wyr Blwyddyn 1 a 2.

Enillwyr y Dosbarth Oerbyn.

Enillwyr Blwyddyn 5 a 6.
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Enil/wyr Blwyddyn 5 a 6.

Parti canu Blwyddyn 1 a 2.

-
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Gwawr Jones a Rhydian Price, enillwyr y
tlysdau offerynnol.

Rhydian Price, enilJyddy Tlws Cerdd a Mari
Tachwedd, enillydd y Tlws Llefaru.

Plant Melthrin ar y Ilwyfan.

23

ar ei fymper, actio fel pe na bai
dim wedi digwydd.

'" '" '"
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Roedd hi'n fore braf, hirfelyn, a
oedd
yn
anarferol
iawn
ddiwrnod ar 01Calan Gaeaf. Nid
oedd un cwmwl du yn yr awyr.
Amlinellai'r haul bob cwmwl
gyda llinell 0 aur. Llenwai'r
glesni'r awyr 0 amgylcb y
cyrnylau fel patryrnau jig-so.
Stopiodd y car Heddlu am
banner awr wedi un ar ddeg y
bore y tu allan i'r ty yn y rhodfa
hardd, a'i choed fel petaent yn
ffurfio
bwa plethedig
yn
arbennig
i
gyfarch
eu
hymwelwyr
i'w
preswylfa.
Camodd
y ddau allan
a
chlywasant swn yn dod 0 dy
ychydig i lawr y Ion. Roedd hi'n
amlwg fod rhyw fath 0 barti
Calan Gaeaf wedi bod yn y t},
hwnnw.
Roedd
banncri
a
balwnau ar y lawnt y tu allan i'r
[y. Gwelodd y ddau swyddog
ddau fachgen ieuanc yn llusgo'u
hunain allan drwy'r drws ffrynt,
eu gwallt yn anniben, a'u dillad
wedi'u gwisgo y tu ehwith allan.
Roedd un, hyd yn oed, yn dal ei
afael yn dynn mewn gwydriad
plastig 0 gwrw. Yna'n disgyn
draehefn, fel coeden yn cael ei
thorri, ar y lawnt, a rhochian
cysgu.
Penderfynodd
y
swyddogion
anwybyddu'r
ffolineb, a throi i wynebu'r ty. I
fyny'r dreif a nhw, gan basio car
rywyll, tuag at y drws ffrynt.
Daeth dyn eithaf tal a main at y
drws a gwahodd
y ddau
awdurdod i mewn. Nid oedd
angen i'r dyn na'i wraig ofyn ai
newyddion
da yn teu ddrwg
oedd wedi cyrraedd eu drws
ffrynt. Safai PC Dafis a Sarjant
Hughes mewn ffordd na aliai
awgrymu mwy na newyddion
drwg.
'Mae
arna
i ofn
mai
newyddion drwg sydd gen i i
chi, Mr a Mrs Pari. Yn gynnar y
bore yrna, bu farw eieh mab.'
Adroddodd y Sarjant y stori i
gyd. Y stori am sut fu i'w mab,
a'i ffrind, Meical, gael eu lladd
mewn damwain. 'Fedra i wneud
. rhywbeth i helpu?' Roedd y
Sarjant yn gwybod yr ateb eyn
iddo ofyn, ond roedd hi'n
orfodol arno i holi. Dechreuodd
y fam wylo. Roedd ei byd wedi'i
droi a'i ben ucha'n isa'. Ni allai
gredu - mae'n rhaid mai
celwydd oedd y cyfan! Wrth
iddi sylweddoli beth oedd wedi
digwydd iddi, aeth hi i feichio
crio, fel pe na bai ganddi
reolaeth arni hi ei hun. Udodd
yn aflywodraethus, ac fe allai'r
Sarjant deimlo'i thristwch yn
drwm yn yr aero Er nad oedd
hyn yn newydd iddo, nid oedd y
profiad yo dod fymryn yn haws.
Nid oedd dim siw na miw yn
dod 0 weddill y tY, ond roedd
cIio'r fam yn ddigon i lenwi pob
ystafell a galar a gofid. Yn
ddigon igyffwrdd calon unrhyw
un a wradawai. Safai'r tad yn
berffaith
llonydd.
Syllai af
?4

ddim.
'Wei,' ochneidiodd PC Dafis
ar 61 iddyn nhw gau'r drws
ffrynt a chamu allan. 'Doedd
hynna ddim yn bleserus iawn,
nagoedd?'
'Meddylia amdanyn nhw ta,
Hari. Y ddau deuJu. Meddylia
be sy'n mynd
trwy
eu
meddyJiau nhw. Pethau bach.
Ma'u byd nhw'n deilchion.'

gan wrando ar eu sgwrs. Ni
dalodd yr un o'r ddau'r sylw
lleiaf
iddo, dim
ond
ei
anwybyddu'n llwyr.
'Mam? Dad?' holodd. Ni
chafodd ateb. Edrychodd
ar
wyneb poenus ei fam. Ceisiodd
ero. Dim ateb drachefn. Cododd
ei ben ae edrychodd i mewn i'r
drych. Ni welodd ddim. Dim

* * *

Roedd hi'n noson oer, rhewllyd,
noson debyg iawn i'r noson
Galan Gaeaf rai wythnosau'n 61.
Parti pen-blwydd deunaw oed
Tomos oedd yn cael ei gynnal,
ac roedd pawb wedi'u gwahodd
wythnosau ynghynt. Mynychodd bawb a oedd i fod i ddod i'r
parti, ond am ddau. Bu dau ar
goll gydol }' noson. Bu dau ar
goll ers wythnosau. Mi fydd dau
ar goll am byth.
Roedd y swn yn dod o'r tY yn
[yddarol, a'r tY dan ei sang.
Cwynodd
rhai
cymdogion
drachefn, ond, ofer fu eu cegau
parhaus.
'Ha! Does dim isho gofyn 0
lIe ma'r swn 'na i gyd yn dod!
Tyrd, rhag i ni fod yn hwyr.'
Daeth y ddau fachgen at y
pafin, a chroesi. Ni fu rhaid
iddynt edrych gan mai prin
iawn oedd y traffig ar y Ion unig
hon yn y rhodfa. Aeth y ddau at
ddrws ffrynt y ty, a oedd yn lledagored. Camodd y ddau i mewn,
a mynd yn syth i chwilio am
Tomos. Gwaetha'r modd, ni fu'r
chwilio'n
llwyddiannus.
Tra
aeth Meical i lafoerio ar y bwyd
a'r danteithion, aeth Arwyn i
edrych pwy welai yn y parti i
siarad a nhw. Daeth at ferch yn
pwyso ar wal, a chyffyrddodd hi
ar ei hysgwydd. Trodd hi rownd
cyn gyflymed a sgJefriwr ar ia,
ae edrych i gyfeiriad Arwyn.
'Noswaith dda!' dywedodd.
Ni atebodd y ferch 0 gwbl.
Roedd hi fel petai'n edrych
drwy Arwyn ae ar draws yr
ystafell.
CO! Bydd fel'na ta, surbwch,'
wfftiodd, a cherdded i ffwrdd.
Aeth i mewn i'r gegin lle
gwelodd
Meical
yn eeisio
cynnal sgwrs a un o'i hen
ffrindiau.
,
Ar 61 ychydig, dechreuodd
Arwyn a Meieal deimlo fel
petaen nhw wedi dod i'r parti
anghywir. Roedd pawb oedden
nhw'n eu hadnabod
yn eu
hanwybyddu.
Meddyliodd
y
ddau be allen nhw fod wedi'i
wneud i gynddeiriogi pawb i'r
graddau yma.
'WeI, 'sa'o well i ni ei throi hi
am adra felly - dim pwynt i ni
fod yn fan'ma. Tyrd,' meddai
MeicaJ.
'la, syniad da.' Felly, i ffrwdd
a nh,v trwy'r drws ffrynt ae am
adre'. Pan gyrhaeddon nhw dy
Arwyn, ffarweliodd y ddau, ac i
mewn ag O. Clywodd ei fam a'i
dad yn siarad yn yr ystafell fy\v. I
AeLh at y drws a cherddodd
drwyddo. Safodd 0 flaen ei rieni I

ond llun perffaith o'r ystafell
fyw y tu 01 iddo.
'0, Falmai. Dw i'n colli
Arwyn. Fy mai i'di 0 i gyd.'
'Be ti'n feddwl cariad?'
gofynnodd Falmai.
'WeI, wyt ti'n gweld, pan
oed den ni'n dod 0 barti John a
Charlotte, 'ti'n cofio ni'n taro
dau hen ddyn, wel ... '

CERDD I'R HAUL
Guto Griffiths, Blwyddyn 6
(Lienor Buddugol Cynradd)

Brwd fellafa mewn llosgfynydd o'r enw Etna yn ffrwydro dros Sicily.
Disglair fel yr afon Nil pan mae hi yn braf yn yr Aifft.
Fflamadwy feI coelcerth yn Beaumaris ar Noson Tan Gwyllt.
Anferthol fel eliffant yn India yn cerdded tuag at y bobl yn Delhi.
Fflachio fel golau ar gar yr heddlu yn dilyn rhwyun drwg mewn
Mazda mxS.
Tanbaid fel Ronaldo yo chwarae pel-droed ar y tywod yo Rio de Janeiro.
Oren fel rhan 0 faner I werddon.
Claerwyn fel diamwnt yn Llandudno yn H. Samuel.
Berwedig fel tan yr Olympics sydd byth yn mynd i ffwrdd.
Hylosg fel tan Llundain yn llosgi y pla du i Ifwrdd.
Serenu fel Scren wib yn y gofod yn y nos.
Aruthrol fel adeilad yr Empire State yn Efrog Newydd.
Eang fel Tw r yr Eiffel yo Paris.
Crwn fel Cwpan y Byd 2006 yn yr Almaen.
Cyflawn fel pel aer ar y traeth yn Llandudno.

I

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
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NANT PERIS
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I

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberls. Ffon: 872390

DYMUNA Margaret a Tony Ellis
ddiolch 0 galon i'w teulu, ffrindiau
a chymdoqron am yr holl gardiau
ac anrhegion a dderbyniasant ar
achlysur eu pen-blwydd priodas
rhuddem yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Sara a Simon Stacey, 2 Gerlan
Terrace, Gerlan, ar enedigaeth eu
mab, Joseff John ar Dachwedd
11eg yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Hefyd uonqyfarctuadau mawr i
Nain, set Shirley Davies, Tan
Bryn!

D

PEN-BLWYDD
hapus iawn i
Margaret Ellis, 5 Nant Ffynnon
fydd yn 60 ar y 10fed 0 Ragfyr.
Pob hwyl ar y dathlu!
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS
Cynhelir pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Oeirnolen dydd Sui, 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r gloch. Bydd y
mynediad am ddim ond fe wneir
casgliad at Gronfa yr Ambiwlans
Awyr. Doweh yn flu I fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.

ENOG

Daeth i sylw'r Draenog fod
amaethwr 0 ardal Bethel wedi
ereu ei ddameg ei hun - Dameg
y Ci Defaid Colledig! Doedd
fawr 0 Gymraeg
rhwng y
ffermwr a Jab, y ci, ac ymhen
ychydig roedd y ci wedi myod
yn AWOL - sefyllfa praidd yn
dristl

Rhaid
oedd
hysbysu'r
Heddlu, ae 0 fewn yehydig
ddyddiau cael gwybod fod Jab
wedi ei ddarganfod ar ffordd
osgoi y Felinheli. Y 'Samariad
trugarog'
oedd myfyriwr
0
Fangor, ac anelodd y ffermwr
torcalonnus draw i'r ddinas i
hebrwng Jab yn 01.
Croesawyd y ffermwr gan
ferch ifane hynod 0 dIos, ac yno
roedd Jab yn gorwedd yn fodlon
braf
ar
y
carped
yng
nghynhesrwydd y fflat moethus.
Ei lygaid yn pefrio bron iawn
eymaint a'i berchennog. Ei got
yn sgleinio ae arwyddion 0

orfwydo pendant. Yn wir roedd
hyn yn wir - a mwy! Roedd y
lodes hardd wedi mynd a Jab at
y Vet, wedi rhoi sgwrfa dda iddo
ac wedi ei fwydo hyd syrffed. Yn
wir, roedd wedi mynd a'r ei
adref gyda hi dros y penwythnos
i'w chartref yn Rbydychen bell.
Mae'r Draenog ar ddeall fod
yn rhaid i'r amaethwr bron
iawn a Ilusgo'r ci o'r mal cynnes
a'i 'berchennog' groesawgar.
WeI, dyna ill. Hyd yn oed y ci
defaid
yn cael
mynd
i
Rydyehen. Dim byd ond y
gorau i hogia - a chwn - Nant.
'Where there's a Wil, there's a
Wa}f.'

SUL Y COFIO 2006
I'w tranc

hyd i'r lianeiau
- a'u haberth
Ar gydwybod oesau;
A gwn mai bedd heb ei gau
Yv..,'rmaen sy'n drwm 0 enwau.
R.L.J.
0

BRYNREFAIL

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)

CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd
cyfarlod
0 Gyngor
Cymuned
Waunfawr
yng
Nghanolfan y Capel, Caeathro ar
nos Lun, 23 Hydref. Y Cadelrydd
oedd y Cyng. Clive James, gyda 'r
Cyng Vera Roberts
hefyd yn
bresennol. Croesawyd
Ms Sian
Jones (01286 650074) fel y Clerc
dros dro.
Mas'r Heddwas Gwyn Parry
wedi cytuno i gadw lIygad ar y
parcio anghyfreithlon
ar y pafin
dros y ffordd I Gare] Gwalla. Nid
oedd
ymateb
gan
Gyngor
Gwynedd r'r gor-yrru i'r gorllewin
o'r cylchdro, nac ar natur wyneb y
ffordd drwy'r pentref.
Penderfynwyd
cynnlg
cymhorthdal 0 £250 i Gymdeithas
Cae Chwarae Caeathro: £150 I
dorri gwalr y fynwent, £100 I Glwb
y Marched a £50 i'r Vsgol Sui
Adroddwyd
fod
Cyngor
Gwynedd
wedi
rhoi caniatad
cynllunio am sied amaethyddol ym
Mryn Edern. Bydd gofyn i Gyngor
Gwynedd ddarparu pafin yr holl
ffordd I stop y pentre neu leihau Ilif
y traffig 0 blaid cerddwyr.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS
Cynhelir pnawn difyr yng nqhwrnru
Cor Meibion Peris a Seindorl Arian
Deiniolen dydd Sui, 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r qloch.
Bydd y
mynediad am ddim ond fe wnelr
casgliad at Gronfa yr Ambiwlans
Awyr. Dowch yn lIu i twynhau.
Cewch baned a rruns pel ar y
diwedd.
LLYFRAU NEWYDD.
Llongyfarchiadau I Reg Chambers
Jones ar gyhoeddi ei seith fed lIyfr,
set The tienoens Slate Quarry
1780-1969. Y cyhoeddwyr
yw
Bridge Books, Wrecsam, a'r pris
yw £16.99. Syruad ardderchog ar
gyfer anrheg Nadolig.
Un arall ar gyfer yr hosan yw lIyfr
newydd gan Emily Huws. Llyfr ar
gyfer pobl ifanc. oedran 10-13, yw
Lol neu Lwe, yn adrodd hanes
geneth ifanc yn cersio darganfod
be
ddigwyddodd
i'w
mam.
Cyhoeddir gan Wasg Gwynedd,
Caernarfon a'r prls yw £4,95.
CLWB MERCHED Cafwyd noson
arbennig 0 ddlfyr yng nqhwrnru Ms
Esmee
Dyson,
nos
lau,
2
Tachwedd. Daeth nifer o'r aelodau
a darnau diddorol 0 emwaith gyda
hwy i'r cyfarfod a chafodd pawb

eu plesio - ambell un yn twy na'r
lIal! - gan sylwadau manwl Ms
Dyson.
Roedd y cyfartod nesaf nos
lau, 30 Tachwedd yng nghwmni
Mrs Jan Jones a oedd yn ein
cymell i wneud ein addurniadau
Nadolig
ein hunain
allan
0
blanhiglon. Erfynwyd ar I bawb
ddod ag ychydig
ddarnau
0
wyrddni gyda hwy i'r cyfarfod.
Cynhelir Cinio Nadolig y Clwb
eleni ar nos Wener, 8 Rhagfyr, yn
y Vaynol Arms. Pentir. Bydd angen
enwau dewis 0 fwyd, ynghyd
thai lIawn am y cinio i law os
gwelwch yn dda.
TYNFA MISOL.
Enillwyr
Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro am tis Tachwedd oedd:
£40:
(113)
Dennis
Ratcliffe,
Tyddyn
Cae;
£25:
(20) Ifor
Hughes, Lleifior; £15: (12) Geraint
Bowen, Cefn Coed: £5' (54) Peris
Thomas. 4 Bryn y Gof.
Diolch
i haelioni
parhaol
yr
hapchwaraowyr
bydd y Pwyllgor
unwaith eta yn medru darparu
nifer 0 ddigwyddiadau dros gyfnod
y Nadolig.
GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Digwyllr y canlynol I wasnaethu yn
ystod mis Rhagfyr:
3' 11.00 Ysgol Sui
10: 11.00 Ysgol Sui
2.00 Parch Gwenda Richards
17: 10.00 Pasiant Nadohg gan yr
Ysgol Sui
24: 5.30
Gwasanaeth
(byr)
Noswyl Nadolig.
FFAIR
NAOOLIG.
Bydd Ffair
Nadolig yng Nghanolfan y Capel
am 6.30 nos lau, 7 Ahagfyr.
Croeso i bawb.
PARTI PLANT. Bydd Parti Nadolig
i blant oed ysgol gynradd neu iau
yng Nghanolfan y Capel am 5.30
nos Lun, 18 Rhagfyr Pwy sy'n
dod yn hwyrach ymlaen gyda'i
sach, tybed?
CANU CAROLAU. Bydd Seindorl
lau Llanrug yn arwain y canu
carolau 0 dan y coed Nadolig fydd
wedi eu goleuo yn sgwar y pentref
am 6.30 nos Fercher, 20 Rhagfyr,
gyda chawl cartret I bawb.
TYNFA NADOLIG. Tynrur y peJi
bonws ar gyfer y Nadolig yn ystod
cyfarfod rnls Rhagfyr 0 Bwyllgor
Cae Chwarae Caeathro, am 8.00
o'r gloch nos Lun. 20 Rhagfyr, yn
Nhafarn Bryngwna.

a

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

Dylan (Llys)ar871833

Symudol:

07778127394

HEFYD~~=================

,----=======-CERBYDflO

Mrs Lowrl Prys RobertS-Williams, Godre'r Coed. Fton: 870580

CLflSOROL

YR WYDDFfI

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlvsuron arbennig eraill

SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhelir Ffair Nadolig y gangen yng
Nghanolfan Dyluruo a Menter Eryri
ddydd uun. 4 Rhagfyr, rhwng 2 a 5
o'r gloch.
MARCHNAD.
Cofiwch
am
Farchnad y Ffermwyr a gynhelir
dydd Gwener, 8 Rhagfyr, ym maes
pareto Mynydd Gwefru, Llanberis.
Os bydd cefnogaeth dda bydd y
farchnad yn cael ei chynnal yn fisol
o fis Chwefror 2007 ymlaen.
MYNYOD GWEFAU LLANBEAIS
Cynheilr pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Demiolen dydd Sui, 10 Ahagfyr. am
2.00 o'r gloch. Bydd y mynediad am
ddirn ond fe wneir casgliad at
Gronfa yr Ambiwlans Awyr. Dowch
yn lIu i fwynhau. Cewch baned a
mins pei ar y diwedd.
COFION. Anfonwn ein cation at ral
o'n pentrefwyr nad ydynt yn dda eu
hiechyd ar hyn 0 bryd. Mae
Blodwen Hughes, 12 Trem Eilian. a
Malcolm Jones, 4 'Rallt ors path
amsor yn V sbyty Gwynedd a bu
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth, yn
derbyn
gofal yno ar nifer a
achlysuron.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
BLYCHAU
ANRHEGION
NADOLIG. Cyfrannodd lIawer o'r
aelodau eu rhoddion arferol i
ymgyrch
'Blychau
anrhegion
y
plant'. Mae ein orotcn am y trefnu
blynyddol hwn i Jennie A. Roberts,
2 Ffrwd Madog ac i G. Hefin Jones
am gynorthwyo gyda'r cludo i'r

-

Parch John Pritchard i Lanberis.
OEDFAON RHAGFYR
3: 5.30. Parchg. Trefor Jones,
Caernarfon. Gweinyddir y
Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd.
10: 5.30: Parchg. S.O. Hughes,
Bae Colwyn
17: 5.30: Parchg. Reuben Roberts,
Bontnewydd
24: 10.00 Gwasanaeth i Ddathlu'r
Nadolig dan nawdd yr aelodau
31: Parchg. Gwynfor Williams,
Caernarfon.

BRYSIWCHI
Archebwch eich
TWRCI NADOLIG
a'ch CYW IAR
a CHIGOEDD
ERAILL
RWAN
A

A

oddi wrth

-----

Tan y Coed

WfiVELCS

Miss Anwen Parry, Ael-y-Bryn

Bryn ac

872276

Angela Williams

CYDYMDEIMLAD.
Anfonwn ein
cydymdeimlad
diffuant
i John
Parry a'r teulu yn eu profedigaeth
o golli ei frawd, leuan, 0 Garmel
yn ddiweddar.
MYNYOD GWEFRU LLANBERIS
Cynhelir pnawn dlfyr yng nghwmni
Cor Meibion Pens a Seindorf Arian
Oeiruolen dydd Sui, 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r gloch.
Bydd y
mynediad am ddim ond fe wneir
casgliad at Gronfa yr Ambiwlans
Awyr. Dowch yn lIu i fwynhau.
Cewch baned a rruns pei ar y
diwedd.

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 673574
PEN CIGYOO Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan

D. P. 0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

LLEUFER o. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR
Dewis
Llenni
5,000
allwch

Ffan/Ffaes:

(01286) 650291

eang 0 Welyau a 3PISuites,
Venetian a Llenni Roler.
lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc chi fforddio prynu 0 batrymau?

ArAg~
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

GLANHAU CARPEDI
GYDA STIMVAK

I

•

UN FUNUD FACH

Clwtyn Criw Triw
Blant, Blant,
Be' wnewch
chwi 0 hwn?
Daeargi ydi 0 sy'n hoff 0 sbecian
o du 61 cyrten [fen est cymydog
imi. Ni chaiff neb fynd yn rhy
agos
ato,
oherwydd
mi
ddechreuith chwyrnu a chyfarth
fel peth o'i go. Pam tybed?
Flynyddoedd yn 61 roedd 'na
gi o'r enw Sion yn byw yn yr un
pen tref a fi. Gan fod ei
berchennog yn methu cerdded
ymhell arferwn fynd ag ef am
dro. Un digri ar y naw oedd
Sion. Er gweiddi arno,
'Sion! Sion! Tyrd rwan,
mae'n bryd mynd adra,' doedd 0
byth yn fy nghlywed i! WeI!
WeI! Mi gymerai met arno nad
oedd yn fy nghlywed! Mi roedd
ganddo
glustiau
meinion.
Clustiau a allai glywed y smicyn
lleia!
Pan fyddai'n dywydd poeth
mi fyddwn yn gorfod mynd i
chwilio arndano, a dyna ble }'
byddai ar ei fo1 yn gorwedd yng
nghanol ffos fwdlyd, a'i gorff

gwyn fel eira cyn ddued
agIo!
Mi fyddwn yn
gorfod
aros arndano,
eistedd ar ocbr y ffos
hyd nes y penderfynai ef
ei bod yo bryd mynd
adrcf Son am groeso y
byddai'n
ei gael .pan
gyrhaeddai adref, a dwr
oer 0 beipan rwber yn
cael ei chwistrellu dros
ei gorff,
ac yntau'n
ysgwyd ei gynffon mewn
llawenydd ac yn cyfarth
dros bob man.
Tybed a oes gennych
chi greaduriaid, neu byd
yn oed adcryn, psygodyn
efallai, pryfyn
doniol
sy'n
gwncud
petbau
rhyfedd?
Pam
na
wnewch chi sgwennu
atom a dweud yr banes
wrthym?
Mae Sbonach Bach ar
ei wyliau y mis hwn yng
ngwlad
Sion
Corn.
Ysgwn i pam ei fod yno?
Hwyrach
y cawn yr
hanes ganddo y tro nesa, wedi
iddo ddadmer a chael rhywfaint
o liw yn 61 i'w wyneb, gan fy
mod ar ddeall fod gwlad Si6n
Corn y tu hwnt 0 oer yr amser
yma o'r flwyddyn.
Da bo chi! Cadwch
yn
gynnes a cofiwch helpu eraill.
H\vyl!

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Lle da am berlau ydy Coronation
Street. Mae awduron y gyfres yn eu
gosod yng ngenau
rhai o'r
cyrneriadau lliwgar a brith 5)"n

byw yno. Y noson o'r blaen
roedden nhw'n trafod anrhegion
ar gyfer diwmod bedydd plenryn
bach. Awgryrnodd un ohonynt y
gellid prynu croes i'r bychan; ond
gwrthodwyd y syniad hwnnw am
y byddai peth felly yn rhy
grefyddol 0 lawerl Ychwanegwyd
at glyfrwch )T sgriptio gan rnai'r
greadures frith sydd newydd ddod
o'r carchar a wnaeth yr awgrym a
dangos ei bod hi, 0 leiaf, yn deall
fod a wnelo'r bedydd rywbeth a
chrefydd!
Tybed oedd a wnelo'r olygfa
fach honno unrhyw beth a'r
drafodaeth
a
gafwyd
yn
ddiweddar ynghylch syrnbolau
crefyddol?
Beth
bynnag
y
dadleuon

a'r

gwahanol

safbwyntiau, dyma drigolion 'Y
Stryd' yn ein hatgoffa fod cyrnaint
o bobl yn gweld pob symbol
crefyddo1 yn gwbl amherthnasol
i'w bywydau. Ac nid symbolau yn
unig, ond crcfydd ei hunan. Pam
fod angen dod a chrefydd i
ddigwyddiad fel bedydd? Nid ar
Coronation Street yn unig y mae
pobl yn gofyn y cwestiwn hwnnw,
Mae'n siwr gen i fod rhai o'r farn
fod gormod 0 flas crefyddol ar rai
o'n gwasanaethau Cristnogol adeg
priodas ac angladd hefyd, heb son
am y Nadolig!
Y peth hawdda'n
byd ar

JOHX PRITCIJARD

SBONA('II MAWR

Harddwch eich cartref gyda

DRAENOG
Pan
sylweddolodd
merch
landeg 0 gylch Bco'r Wyddfa
fod ei mod UT angen trwydded
moduro, a hynny ar frys, aeth i
swyddfa'r
DVLA
ym
Mhenrhosgarnedd
a chafodd, i
fynd yno ac yn 01, ganiatad
caredig ei thad i ddefnyddio ei
fodur ef. Do! mi ddrefiodd yn
ddiogel
i Benrhosgarnedd,
yno ac yn 61, ac i giaffi wrth
yrnyl, heb sylweddoli fod car
ei thad yn ddiffygiol ran un
peth, Ie! fy mhobl i, trwydded
I moduro! _

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio 'n costio dim i gael pris
HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG
I

YSgwar
Llanrug

J.M.
JONES

Y'DOLIG

drothwy'r
Nadolig
)'W
i
Gristnogion fynd yn ben wan wrth
drafod y ffordd y caiff Y
Gwarcdwr
ei anwybyddu
yng
nghano] dathliadau'r
Wyl. Un
enghraifft yw'r beirniadu a fu ar
stampiau'r Post Brenhinol eleni
am mai Sian Corn a dvnion
eira a
choed Nadolig yn hytrach na
phreseb a baban Bethlem a wehr
arnynt. Rhaid i mi gyfaddcf fod
esboniad Y Post eu bod yn
cvhocddi srampiau seciwlar ar yn
ail flwyddyn a stampiau seciwlar
yn ddigon rhesymol i mi. Wedi'r
cwbl,
rhyw
gyrnysgedd
o'r
seciwlar
a'r crefyddol
yw'r
Nadolig
i'r rhan
fwyaf
0
Gristnogion hefyd.
Cyn i mi ruthro i feirniadu
eraill am ddiffygion eu dathliadau
hwy y Nado1ig hwn, mae'n rhaid i
mi feddwl am y ffordd y byddaf fi
fy bun yn dathlu. Fel y dywedais,
cyrnysgcdd
o'r seciwlar
a'r
crefyddol fydd fy Nadolig innau.
Felly y bu ers blynyddoedd, ac
felly}'
bydd
eto.
Rwy'n
mwynhau'r elfennau seciwlar yn
fawr. Ydw, rwy'n caS3U miwsig a
thrirnings
?adolig ganol Hydref;
ond deled trydedd wythnos mis
Rhagfyr ac rwyf wrth fy modd a
nhw, Ond rwy'n gwybod hcfyd
mai Crist }"'V gwir Oleuni'r
Nadolig ac mai
dathlu ei eni a
•
wnawn ar yr Wyl hon. Ac edrychaf
ymlaen eleni eto at wneud hynny
mewn llawenydd a rhyfeddod.
A pha well ffordd i bob 1 eraill
weld fad a wnelo Cnst rywbeth a'r
N adolig na bod y rhai sy'n credu
ynddo'n
dangos y wefr a'r
llawenydd a brofant 0 gofio'i eni?

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaelFf6n: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

Beth am brynu Tocyn Gwyliau yn anrheg y Nadolig yma?

cpt~
• Gwyliau Prydeinig a ChyfandiroJ.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer lIogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.

_--~iiAiii

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
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Rygarug yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
dda i bawb sy'n darllen Eeo'r
lY/yddfa!
Bisgedi N adolig.
Gyda'r Nadolig ar ein trothwy,
penderfynodd Gwen Angharad
Thomas fynd ali i gwcio bisgedi

Nadolig, dyma ei resipi:
100 gram 0 fenyn medal
5 gram 0 siwgr caster
150 gram 0 Ilawd plaen
SO gram 0 reis wed i ei fal u
(ground rice)

Mewn powlen

cymysgwch )'
menyn a'r siwgwr gyda'i gilyuu
nes )' byddant wedi hydoddi i'w
gilydd.
Yn araf, ychwanegwch y blawd
a'r reis. Dewch a'r gymysgedd at
ei gilydd a rhowliwch y cyfan i

drwch

0

rhyw

dri chwarter

centimedr,

Defnyddiwch siapiau Nadoligaidd i dorri'r bisgedi yna
gosodwch hwy a'r dre a'u rhoi
yn y popty ar wres 0 170C neu
325F am 40 munud.
Gadewch i'r bisgedi oeri am
rhyw 5 munud yna cewch eu
hardduno fel y mynwch!
Mwynhewch! !
N ewyddion

0

Rygarug

Bu trip y dosbarth Arnlgyfrwng
i'r Galeri ar yr 8fed 0 Dachwedd
yn llwyddiannus tros ben, gyda
phawb
wedi mwynhau
eu
hunain, ynghyd a mwynhau )'
ffilmiau bychain a ddangoswyd.
Diolch i Galeri am noson wych.
Bydd Rygarug
yn cymryd
seibiant dros ). gwyliau Nadolig,
ond yn ailddechrau
yn y
flwyddyn newydd.
Mae cast i'n sioe 'Gwyrdd'
wedi eu dewis, byddwn yn
cyhoeddi P\\ry ydi P\vy yn rhifyn
Iooawr 2007!
Mae croeso cvones
i aelodau
newydd 0 hyd i Rygarug, yn
enwedig i Gor Rygarug. Am fwy
o fanylion,
cysylltwch
a'r
Trefnydd, Sian Eleri Jones, ar
(01286) 675766
Y Nadolig,
gan Elain S. Roberts
Mae pawb yn cysgu'n dawel,
Does dim smic 0 swn,
Mae pa\-vb yn ddistaw heno)
Hyd yn oed y cwn.
Mae clychau Santa'n tincian,
Y mhobman ar hyd y byd.
A'i sach yng nghefn ei gerbyd,
Y n Uawn anrhegion drud.
'Bore fory,' dY\vedodd Santa,
'Bydd plant y byd i g)ld,
Yn agor eu anrhegion,
A gwen ar eu wynebau clyd.'

.6. .o.'p' .0. ·60 .6..0. .0.

Wyt ti'n edrych ymlaen i'r
Nadolig, a pam?
Rydwyf yn edrych ymlacn

i'r
Nadolig oherwydd mae Sian
Com yn dod. Mae rhai plant yn
meddwl bod Sian Corn ddim yn
wir. Ond dwi yn meddwl bod
Sian Corn yn wir. Rwyf yn
edrych ymlacn am fy nghinio
Dolig ac y presanta. Rwyf yn
cael llawer 0 beth au Dolig fel
Moon Shoes, ffon symudol a
beic BMX newydd.
Rhun Meirion,
hi 5 Ysgo! Llantug
Rydw i
olierwydd
presantau
Iesu Grist
i eisiau

Nintendo

yo

hoffi

Nadolig
cin io Dolig
a
ac oherwydd cafodd
ei eni. Y present rydw
y Dolig
yrna yw

DS

efo'r gem
a Laptop a'r

Nintendo Dogs
gem SimS2 Pets, a gem Bratz
Forever
Dimonds
ar PIa)'
Station 2.
Sioned su« GriffitJ,S,
Bl 5 Ysgol Llanrug
Rydw i yn mwynhau Nadolig
oherwydd rydw i yn cael llawer
o presantau. Rydw i yn deffro

am 7 o'r gloch bore Nadolig.
Nadolig yma, rydw i eisiau
Playstation 2 a chwaer bach.
Ffion J\.1ai T}Z011Z.aS,
Bl 5, Ysgol Llanrug
Top Ten Bwyd Nadolig
gan Chris Roberts
Twrci
Mins Peis
Pwdin 'Dolig
Sosij wedi ei lapio rnewn bacwn.
Sos Cran beri
Cacen N adolig
Siocled
Stwffin
Cnau
Brechdan Twrci!

Beth yw y Nadolig?
gan Ffion Wyn
Pam rydych yn myod heibio
siopau yr adeg yma o'r flwyddyn
mae gan y rhan fwyaf Sian Corn
a'i geirw a baneri Nadolig
Llawen uwch eu pennau. A
ydym ni yn gwneud gormod 0
drafferth am un diwrnod?
Edrychwch ar Sian Corn - yn
y canol oesoedd roedd e yn
gwisgo glas neu wyrdd, )'na tua
canrif yn 01 dechreuodd ewmni
o'r eo\\' Coca Cola. Adeg y
Nadolig ymddangosodd lluniau
o Sian Corn yn yfed Coca Cola
ac roedd ei siwt )ro goch ac dyna
sut mae 0 wedi bod ers hyon)l.
Eo\v iawn Sian Corn y\V Sant
Nicolas ae yo y dechrau dim
ond rhoi anrhegion i'r plant Uai
[fodus yr oedd, ond erb)'n y
diwedd daeth ibob ty.
Erbyn yr ugeinfed 0 Ragfyr

mae ei n tai yn orlawn 0 gardiau
ac anrhegion 0 dan y goeden,
end ydych chi wedi cael rnwy 0
bethau na rydych wedi eu rhoi?
Ydych chi wedi teirnlo'n dda
wrth eu rhoi neu wedi rhoi arian
i elusen
neu foes llawn
anrhegion i blant )' trydydd
byd.
Yn olaf ydych chi yn gwybod
beth yw gwir ystyr y Nadolig?
Gwir ystyr )' Nadolig yw fod
Iesu Grist wedi ei eni ym
Methlehem yn y stabl 0 dan y
seren lachar. Daeth y Bugeiliaid
ag wyn, a'r tri gwr doeth ag aur
thus a myrr. Dyna pam rydym
yn mynd i'r capel ar fore
Nadolig, dyna yw gwir ysryr y
Nadolig.

Cwis Nadoligaidd

Rygarug

gan Ffion Erin
Mae llythyren gyntaf pob ateb
yn sillafu gair Nadoligaidd.
1. Fe ddilynodd y doethion hon
i ddarganfod y Baban Iesu.
2. Pobl Iesu Grist.
3. Anrheg gan y Bugeiliaid i'r
Baban Icsu.
4. Cart ref Iesu Grist.
S. Planhigyn pigog y Nadolig.
6. Y'yv hi yn gynnes neu oer deg
y Nadolig?
7. Deryn bach yr ardd yn
chwilio am fwyd yn y gaeaf.
8. 0 ble ddaeth yr angylion?
Bydd atebion y cwis yn rhifyn
mis Ionawr 0 Eeo'r Wydd/a.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elldir. Dlnorwlg. 870292
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Mrs Betty Jones, Tan y Buarth
Uchaf, ar ddathlu pen-blwydd
arbenruq yn ystod y mis. Pob
bendith ae iechyd i'r blynyddoedd
a ddel.
CYFARCHION NADOLIG.
Dymuna Mrs Laura Williams, Tan
y Fron, Nadollg
Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a ehymdogion gan na
fydd yn anton cardiau unigol eleni.
Hoffai hefyd ddiolch i bawb am eu
earedigrwydd yn ystod y flwyddyn.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS
Cynhellr pnawn difyr yng nghwmni
Cor Meibion Peris a Seindorf Arian
Deiruolen dydd Sui, 10 Rhagfyr,
am 2.00 o'r gloeh. Bydd y
mynediad am ddim ond fe wneir
casgliad at Gronta yr Amblwlans
Awyr. Dowch yn IIu i fwynhau.
Cewch baned a mins pei ar y
diwedd.
CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau'r
Clwb ar 19 Hydref. Croesawyd
pawb yno gan y Llywydd. John
Cantrell. a diolchodd i Joan a
Dennis
Glass
am
drefnu
cystadleuaeth i godi arian at Ysgol
Pendalar. Hyd yma casglwyd
£400 ond penderfynwyd parhau i
gasglu 5 ceiniogau hyd at ddiwedd
y flwyddyn.
Diolehwyd i Terry Taylor a
Selwyn ae Ann Williams am eu
gwaith yn torri'r gwair 0 gwmpas y

Gofeb
a
gwahoddwyd
gwirfoddolwyr i blannu rhagor 0
gennin Pedr, grug a chlychau'r
gog yno. Derbyniodd Margaret
Faulkener a Morfudd Jones flodau
ar achlysur eu pen-blwydd. Betty
Lloyd Roberts a Betty Roberts a
roddodd y te a'r rhoddion raHI a
diolchwyd i berchnoqron y Veg
Van, Martin a Glenys, am eu
rhodd 0 fasged 0 ffrwythau ac i
Ann Williams am el rhodd 0 jam
eartref.
Y siaradwr gwadd oedd Terry
Taylor. Catwyd hanes dityr o'j
daith a'i wyliau diweddar i Zambia,
a arferid ei alw'n De Luangwa a
Gogledd Rhodesia.
Enillwyr y raftl oedd Betty
Bower, Rose Cantrell, Betty Ann
Jones, Betty Roberts, Kathleen
Davies, Elizabeth Jones, Ann
WIlliams a Ray Bower.
DIOLCH. Dymuna Mrs Betty
Jones, Tan y Buarth Uehaf ddiolch
r'r plant, teulu a ffrindiau am y
eardiau, blodau a rhoddion a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn ddiweddar.
CYFARCHION NADOLIG.
Oherwydd amgylchiadau personol
ru fydd Andrew ac Alice Griffith,
Tan y Bwleh, yn anton eardiau
Nadolig eleni. Maent am ddymuno
Nadohg Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'w teuluoedd,
Hrindiau a phawb arall.
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IAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYllAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN A MOETHUS
• GWEST Al 0 SAFO
· CWMNI TEULUOL
· MANNAU CODI Y CYNNWYS: LlANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau, Honiwch
eln swyddfa ar y Maes yn Nghaemarfon ar 01286 672333
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Yr Arolwg
Wedi hir ymaros a chryn
baratoi, bu i ni yma ym
Mrynrefail
groesawu
carfan
sylweddol
0 ymwelwyr,
sef
arolygwyr
ei mawrhydi,
er
mwyn eynnal arolwg o'r ysgol.
Treuliodd y cyfeillion wythnos
yn ein mysg, yn arsylwi gwersi,
yn edrych
ax bolisiau
a
dogfennaeth, ac yn trafod gyda
staff a disgyblion yr ysgol. Wrth
ffarwelio brynhawn
Gwener
roedd pawb yn fodlon fod yr
arolygwyr wedi cael cyfle i weld
ein disgyblion ar eu gorau, ac
wedi cael blas 0 ariwy amrywiol
a diddorol Ysgol Brynrefail.
Bydd adroddiad
llawn yr
arolygwyr yn cael ei gyhoeddi
yn y flwyddyn newydd. Darlien
difyr siwr 0 fod!!

Athrawes Newydd

Yr \\yl Gerdd Dant

Ar yr unfed
ar ddeg
0
Dachwedd eleni cynhaliwyd yr
Wyl Gerdd Dant yn ardal
Rhosllanerchrugog
ger
Wrecsam.
Teithiodd
criw
dawnsio gwerin blwyddyn 12 a
13 yno i gystadlu. Perffomiodd y
criw yn rhagorol ar y Ilwyfan a
llwyddasant i sicrhau'r ail wobr
gyda Maes Garmon yn drydydd,
ac arbenigwyr Ystalafera ar y
brig. Llongyfarchiadau gwresog

i bob un ohonynt,

a diolch 0
galon i Judith Harding am eu
hyfforddi.
Bydd y criw yn
perfformio
yng nghyngerdd
'Ddoe a Heddiw' yn neuadd yr
ysgol. Dewch yn llu!!!

(Mae lluniaullwyfan.com wedi
rhoi caniatiid ni ddefnyddio'r llun
yma. Cysylltwch a. nhw er mwyn
cael gwared o'r sgwennu oddi ar y
[lun.'!!)

Eisteddfod Bentref Llanrug

Yn y rhifyn blaenorol fe'ch
cyflwynwyd i un 0 athrawesau
newydd yr ysgol, a'r mis hwn fe
gewch gyfle i ddod i adnabod
aelod
newydd
o'r Adran
Wyddoniaeth,
sef Miss Nia
Edwards. Fe'i cyfwelwyd gan
Katie Pritchard a Gwenonwy
Alun:
BIe'r ydych chi'n byw?
Llangefni
I ble'r aethoch chi i'r coleg?
Aberystwyth.
Beth yw eich hoff fwyd?
Tikka Marsala Cyw Iar
Beth yw eich hoff ffilm?
Armaggeddon
Beth yw eich hoff liw?
Gwyrddlas
Beth yw eich maes?
Bioleg
Ble buoch
chi cyn dod i
FrynreCail?
Hon yw fy swydd gyn taf.
Beth oedd eich argraffiadau
cyntaC 0 Frynrefail?
Doeddwn i erioed wedi bod i'r
ardal hon o'r blaen, ond mae
hi'n ac mae'r plant yn glen
iawn!!
Beth am yr athrawon?!!
Mae pawb wedi bod yn hynod
gefnogol a chyfeiligar, chwarae
teg!
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Nos Wener, Tachwedd 17eg,
cynhaliwyd Eisteddfod Bentref
Llanrug. Bu cryn gystadlu ar
gyfer pob oedran fel arfer, a bu i
ddau 0 ddisgyblion
yr ysgol
ddod
i'r brig yn y prif
gystadlaethau llenyddol.
Enillodd Llywelyn Williams
o Flwyddyn 9 Dlws y LIenor

Ifanc, ac enillodd Cai Dyfan 0
Flwyddyo
13 y
Gadair.
Llongyfarchiadau
gwresog i'r
ddau ohonynt.
Yn y liun fe welir Llywelyn a
Cai gyda phrif ddisgyblion yr
ysgol, a gymerodd
rol yr
Archdderwydd
ar gyfer y
seremoni.•

HENO

nghyfraith yn teimlo'n eithaf
brwdfrydig dros y bwyd tramor
hwn.
Onid
oeddynt
wedi
ymweld a Deli bedair gwaith ac
wedi ciniawa ymhob bwyty
Indiaidd
0
Lanfairpwll
i
Penzance?
Roedd Harold a
Marjori
Jones yn dipyn 0
giamstars ar gyri erbyn hyn a
dweud y lleiaf. Gwyddent y
gwahaniaeth rhwng Vindaloo a
Madras,
gwyddent
y
cynhwysion
i drigain math
gwahanol 0 gyri ac roedd y baji
a'r bara naan ar flaenau eu
bysedd.
Dyn pwysig iawn oedd fy
nhad-yng-nghyfraith.
Roedd yn
gyfrei thi wr parch us ac yn
gredwr
chwyrn
mewn

gan Cai Dyfan
Heno, meddwn i wrthyf fy hun,
heno fyddai'r noson y buaswn
yn creu argraff ddofn ar rieni fy
nghariad, y noson y byddwn yn
gwneud fy nghariad yn faleh
ohonaf - fel cariad ac fel
cogydd.
Roedd
popeth
yn
dibynnu
ar heno - gyrfa,
hapusrwydd, priodas, ond er fy
nerfusrwydd, teimlwn yn dawel
hyderus
oherwydd
fy
mharatoadau
trylwyr
a'm
hymchwil manwl.
Cyri. Y bwyd Indiaidd
hwnnw roedd pawb yn ei fwyta,
a heno roeddwn i yn bwriadu
coginio un. Yn anffodus iawn i
mi,
roedd
fy rhieni-yng-

disgyblaeth. Gweithiwn i ar y
pryd fel clerc iddo, felly nid yn
unig roedd llaw ei ferch mewn
priodas yn dibynnu ar yr un
cyri yma, roedd fy ngyrfa yn y
fantol hefyd.
Edrychais ar fy oriawr yn
gyflym. Pump o'r gloch. Ymhen
dwyawr,
byddai
rhieni
fy
nghariad a 'nghariad, Gwenno,
yn eistedd 0 gwmpas y bwrdd
yo bolio fy nghyri ysblennydd.
Y n frysiog prysurias i geisio
creu'r saws i'r Rogan Josh.
Roedd perlysiau, potiau a
llysiau ethnig yn frith ar hyd y
gegin.
Chwyrliai
mwg o'r
sosbenni. Yn wir, edrychai ac
aroglai yn debycach i Fazar
ynghanol Calcutta nag i gegin fy
mat bychan ym Mangor.
Mudferwai'r saws yn fodlon
ar yr hob. Amser nawr i ffrio'r
cyw iM. Defia~ yn chwim i
mewn i grombil yr oergell gao
dynnu allan y paced 0 'chicken
fillets'. Roedd y cyw iar yma'n
edrych yn llawer melynach nag
unrhyw gyw iar arall i mi ddod
ar
ei
draws
o'r blaen.
Edrychai'n od tu hwnt. Troais y
paced drosodd a chraffais ar y
dyddiad
(best before'. Yn
anffodus roedd y cyw iar hwn
wedi cyrraedd diwedd ei oes
bwytadwy ers dau ddiwrnod.
Edrychais
ar fy oriawr eto.
Chwech o'r gloch. Penderfynais
dorri darn bach o'r cyw iar, a'i
fwydo i 'nghath.
Bwytaodd
bwnnw'r
darn
mewn
chwinciad, fel 'rasa 'na ddim
yfory. Profodd hyn i mi fod y
cig yo ddigon treuliadwy, felly
taflais y gweddill yn un lwmp i
mewn i'r badell ffrio.
Newydd
droi'n saith o'r
gloch oedd hi pan ddaeth cnoc
anferth ar y drws. Roedd y
Rogan Josh yn ffrwtian yn
fendigedig ar y tan nwy wrth i
mi gamu'n ofalus rua'r drws.
'Daaaavid,
machgen
I!'
gwaeddodd Harold Jones gao
frasgamu i mewn trwy'r drws.
Gallwn weld y rhychau ryfn yo
ei fol crwn yo dirgrynu WIth
iddo ysgwyd fy llaw yn gadarn.
Dilynai Marjori fel cynffon
binc, anferth a'i ffrog fawreddog
taffeta yn ch wyrlio yo y gwyn r,
gao oIlwng plu gyda phob cam.
'Daaaavid, iesgob ti di mynd
yn
hen
hogyn
mawr!'
sgrechiodd
hithau'n
felodramatig, cyn plannu cusan fawr
wlyb ar fy moch.
Lordiodd
y ddau drwy'r
ystafell fyw ac eistedd, yo ddau
fynydd 0 bomp ceidwadol.
Daeth Gwenno i mewn trwy'r
drws yn araf, wedi gwrido gan
gywilydd.
'Haia Dafydd, sori am hyn!'
Sibrydodd,
cyn parhau tua'r
bwrdd bwyd.

• ••

Roedd

y noson

yn mynd

yo

wych. Roedd fy ymgais i geisio
cynnal sgwrs ddwys am
wleidyddiacth
yn
profi'n
llwyddiannus
iawn
gyda
Harold, ac edrychai Mariori'n
ddigon hapus yn jochian ar
botel 0 win.
'Be 'sgen ti i ill heno, David?
Arogli fel Rogan Josh i mil'
cyfarthodd Harold 0 du 01 i'w
fwstash
dudew.
Goleuodd
wyneb Marjori yn syth.
'WWW, Rogan Josh! Fy
ffefryn, Harold!' mewiodd yn
feddw.
Oedd, roedd y cyri yn bared.
Estynnais
y platiau
gorau
'Portmeirion' o'r cwpwrdd a
phrysurais i roi lleteidiau haul
o'r cyri a'r reis arnynt, Camais
yn urddasol at y bwrdd bwyd
gyda'r platiau chwilboeth yn fy
nwylo a'u dodi yn ofalus 0 flaen
Harold, Mariori a Gwenno. Yn
syth bron, ymrodd Harold a
Marjori
i'r wlcdd.
Roedd
distawrwydd am funudau, gyda
dim ond swn rhieni fy nghariad

yn Ilenwi'r ystafell.
'Pur
hyfrytra,'
mcddai
Harold o'r diwedd. 'David,
mae'r pryd yma'n odidog,'
meddai eto cyn helpu ei hun a'i
wraig i lwyaid arall o'r sylwedd
erioglyd. Gwenodd Gwenno'n
gariadus arnaf Roedd hi hefyd
yn amlwg yn mwynhau'r pryd.
Cliriais y platiau a theimlwn
yn gynnes gan falchder. Yn wen
o glust i glust, cludais y llestri
i'r gegin.
Ger y sine oeddwn i, pan
glywais y swn mwya rhyfedd yn
dod 0 gornel yr ystafell. Troais
yn fy unfan i weld fy nghath yn
gorwedd ar ei gefn, yn crynu'n
wyllt, ae yo tagu'n frawychus 0
uchel.
Roedd hylif melyn
trwchus
yn llifo o'i geg.
Gwawriodd y ffaitb ofnadwy
arnaf mai'r cyw iar oedd wedi
achosi byn. Diferai'r chwys yn
oer i lawr fy nhalcen wrth gofio

Harold a Marjori yn llowcio'r
cig fel dau faedd gwyllt ychydig
funudau ynghynt. Rhedais at y
bwrdd bwyd fel gwallgofddyn,
gan
esbonio
fy
syniad
synhwyrol
iddynt
fynd i'r
ysbyty
i gael
pwmpio'u
stumogau.
'Ac i feddwl mod i'n mynd i
adael i fy Gwenno fach i briodi
horwtb fatha chdi!' bloeddiodd
Harold yn gandryll.
'Rwan,
rwan,
Harold,'
mwmblodd Marjori, yn dal dan
ddylanwad y gwin.
'Doedd gen i ddim syniad
fod y cyw iar wedi mynd "off"
Mr Jones,' pleidiais
innau.
Edrychodd
Gwenno'n
flin
amaf, ac mewn un stampid
chwim, rhuthrodd Gwenno a'i
rhieni allan o'r drws ac am yr
ysbyty,

* * *
Roedd y gath yn dal i dagu fel yr
andros. Penderfynais fynd a hi
at y milfeddyg
yn syth,
Gorweddai yn y syrjeri. Roedd y
golau
glas
clinigaidd
yn
frawychus bron. Edrychodd y
meddyg i mewn i geg y gath a'i
tharo yn ysgafn ar ei chefn, a
chydag un tagiad anferthol,
saethodd pelen hollol grwn 0
ffwr gwlyb 0 grombil y gatb.
'Dafydd
bach,'
meddai'r
milfeddyg yn ddisiaw. 'Dim
ond "furball" oedd yn sownd
yng ngwddw'r hen beth, dim
byd i boeni amdano fo 0 gwbl.'
Heno, meddwn i wrrhyf fy
hun, heno oedd y noson y
gall wn fod wedi ereu argraff
ddofn ar rieni fy nghariad. Y
noson y gallwn fod wedi
gwneud f)' nghariad yo falch
obonof - fel cariad ac fel
cogydd. Roedd popeth wedi
dibynnu ar heno.
Dim ots, meddyliais
gan
wenu'n gariadus ar fy nghath,
beth am Rogan Josh gyda chig
oen y tro nesa£?

Diwmod Pine

Tim Rygbi dan 142006-7

Mae'r tim yn eael tyrnor
llwyddianus,
wedi chwarae
pump gem ac wedi bod yn
fuddugol mewn pedair. Ein
canlyniadau hyd yn hyn yw
Caergybi 0 Brynrefail 57
Brynrefail 54 Tryfan 0

Bodedern 17 Brynrefail 7
Brynrefail 73 Dyffryn Ogwen 3
Brynrefail 14 Amlwch 7
Edrychwn ymlaen at gcmau yn
erbyn ysgolion Friars, Syr Hugh
Owen a Llangefni
yn yr
wythnosau sydd i ddod.

Ar 01 dechrau ardderchog i'r
tymor,
mae tim dan
16
Brynrcfail
yn gryfach
nac
erioed. Gyda 4 cyn-chwaraewr i
dim Gwynedd a thri sydd yn
chwarae yn bresennol yn ein
plith, a digon 0 dalent ymysg yr
bogia eraill rydym yn dal heb
golli gem. Ein canlyniadau hyd
yma yw:

Caergybi 0 BrynrefaiI39
Brynrefail 33 Tryfan 29
Bodedern 7 Brynrefail 10
Brynrefail 40 Dyffryn Ogwen 3
Brynrefail 20 Amlwch 7
Edrychwn ymlaen am yr ornest
yn erbyn Syr Hugh Owen cyn y
Nadolig.
(Adroddiad RHyS GRIFFITII.
Bachwr y Tim)

------ - --- - Tim Rygbi dan 16 2006-7
,.--.--~- ~------ - -
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Pel-droed

Yn ystod mis Hydref, yn dilyn
cais gan Fforwm y Disgyblion
a'r
Chweched
Dosbarth,
trefnwyd diwrnod
pine ym
Mrynrefail er mwyn eodi arian
ar gyfer y gronfa Ymchwil
Caner,

Cafwyd llu 0 weithgareddau
(pincl l) a braf oedd gweld

~~--brwdfrydedd y disgyblion wrth
gyfrannu at elusen, sydd, yn
anffodus, yn eyffwrdd y rhan
fwyaf ohonom
mewn rhyw
ffordd. Roedd hyd yn oed rhai
o'r bechgyn yn gwisgo pine! !!
Llwyddwyd
i godi'r swm
anrhydeddus
iawn 0 £591.30
tuag at yr elusen hynod deilwng.

y capten, Gethir,l~},illips,g}'da'r
gol-geiduiad, Dylan Huws.
Yn ddiweddar bu i fcchgyn
Blwyddyn
11 chwarae gem
cwpan
yn
erbyn
Ysgol
Bodedern. Er fod )f gwynt a'r

glaw wedi rheoli'r gem, fe
ddeehreuodd tim Brynrefail yn
hynod 0 gryf. Pan enillwyd cic
gornel, roedd yn anochel ein
bod yn sgorio trwy beniad slic.
Parhaodd y ehwarae da yn ystod
yr ail banner ac fe sgoriodd Sion
Eifion i wneud y sgor yn ddwy
gol i drum. Dangosodd bechgyn
Bodedern ddyfalbarhad wedyn
a llwyddasant i unioni'r sgor,
Aeth y gem ymlaen i amser
ychwanegol ond ni lwyddwyd i
sgorio, felly'r unig ateb oedd
ciciau o'r smotvn.
Gyda pherfformiad
arwrol,
llwyddodd Brynrefail i sgorio 5
allan 0 5, a bu i ni sicrbau'r
fuddugoliaeth
trwy arbediad
gwych gan Dylan Huws yo y
w

gol.
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Llion Jones yn Rhedeg yng

CROESAIR RHAGFYR

Nnhystadleuaetli Trawsgwlad y11
Aberhonddu 18 Tachedd.

•

Bu Llion Jones 0 flwyddyn 10
yng nghystadleuaeth
trawsgwlad ago red i Y sgolion Cymru
ddydd Sadwrn yn rhedeg yn y
ras i fechgyn dan 16 oed. Er ei
fod yn cystadlu mewn ras oedd
yn agored i fechgyn flwyddyn
yn hyn na fo fe lwyddodd i ddod
yn drydydd yn y ras. Mae Llion
wedi rhedeg
tros Gymru
y
llynedd ond byddwn yn edrych
ymlaen
i glywed
am
ei
lwyddiannau
eleni eto.
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Pa lyfr wyt ti'n ei ddarllen
hyn 0 bryd?
Sgwbidw Aur.
Pa fath 0 gerddoriaeth
eifwynhau?
Pop a Rap

I
ar

wyt ti'n

I

Beth wyt ti'n ei gas3u?
Lloegr,
golchi
llestri,
cerddoriaeth glasurol a Simon
Cowell.
Beth yw'r peth gorau am Ysgol
Brynrefail?
Cymaint 0 wahanol bynciau i
ddysgu a chyfarfod
llawer 0
ffrindiau newydd.
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Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwynedd ll55 2BD
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Ar Draws

1. Cyfrwng ysgrifennydd.
3. Siarad.
6. Cerdded.
7. Ffrwyth melyn.

8. Cyflawn.
9. Sbort i 22 0 chwareuwyr,
11. Sugno.
13. Mae gan hwn drwyn coch.
IS. Mae'n llenwi'r afon.
16. Pobl gyffredin.
18. Rydym i gyd yn cychwyn fel
un 0 rhain.
20. Ffurfio.
21. Lliw y ddraig.
22. Symud yo Uai cyflyrn.
25. Gall Dracula droi i un o'r
rhain.
28. Pridd.
29. Adeilad newydd i gelf yng
Nghaernarfon.
30. Gwrol.
33. Lliw y galarwr.
34. Un waith arall.
36. Nid yw hon i'w chael yn yr
ysgol bellach.
38. Gwthiad
41. Byddwch angen par 0 rhain
eyn mynd allan.
42. Roedd y doethion yn dod oddi
44 C

hefo rei.
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1. Cewcb ddefnyddio hwn am
ddim yn y garej Eel arfer.
2. Nid rneddal.
4. Merch Mr Picton.
S. Y lliw i fynd.
7. Rhywun sy'n hoffi darllen.
10. Ras ceir,
12. Cewch wrando ar Champion
103 hefo un 0 rhain.
14. Pentref chwarellechi.
I 16. Lliw yr heddlu.
117. Tan y gof
19. Cyrchfa yng ngogledd Cymru.
I 20. Ffrind gorau'r cowboi.
121. Ydyndrwsnesaf.
I 23. Sahara, fel enrhaifft.
I 24. Os nag oes gennych un 0 rhain
I
yna bydd rhaid gadael y drws
I
ar agor i Sion Corn.
26. Ymwelwr o'r gofod.
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Ceir Benthyg
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V Dewis
~:--::::arallDibynadwy
i Wasanaeth
V Prif Ddeliwr.
Beth bynnag
rydych yn ei yrru,
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(I' n09' srwp au s""" octctol a chymlJnrdol
SUPPOttln'l vOlunttl/Y and Coml!)lJnlly jrOIJp5
I 47. Ystafell goginio.
cysylltwch a Mantell Gwynedd
I 48. Cewch fwyta yma.
- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol
I 52. Gelyn y garddwr,
ymholiadau@maotellgwynedd,com www.maotellgwynedd.coml54.
Gwairh.
01286672626 neu 01341 422575
I 56. Pren mwyar duon.
Elusen Gofrestredig 1068851· Cofrestrwyd yng Nghymru' Cwmni Cyfynedig drwy W8_ra_nr_34_2_02_7_1
_.JI t 57. Rhyfeddod.
58. Mae hwn yn edrych yn well
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Beth yw dy ddiddordebau?
Canu corn ym Mand Deiniolen,
pel-droed a rygbi.
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Beth yw dy hoff bynciau yn yr I
Ysgol?
I
Gwyddoniaeth,
Daearyddiaeth, I t-.
a Chymraeg, wrth gwrs!!

•i gychwyn prosiect
• i gael hyfforddiant
. ..
• 1 geisio am grant
• i redeg mudiad
•i wirfoddoli

I

,

isgybl
y Mis

Llongyfarchiadau
gwresog i
David Williams, Blwyddyn 8, ar
gael ei ddewis yo ddisgybl y mis
gao yr Adran Gymraeg.
Isod
ceir cyfweliad a David:
Pam wyt ti'n meddwl dy fod
wedi cael y wobr yma?
Am fy mod yn gweithio'n galed.

"
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27. Mae un 0 rhain ar gloc.
31. Mae llawer 0 rhain mewn band.

32. Mae'n bwysig i beidio a
gwneud gormod 0 hyn yn ysod
y Nadolig.
35. Rhestr 0 ddigwyddiadau.
37. Asian taeth archwilio'r gofod yr
Americanwyr.
39. David a Victoria.
40. Gallwch wneud dyn 0 h\VD.
45. LIes.
47. Cewch lawer 0 rhain yn ystod y
Nadolig.
49. Byd angen un i fynd i weld y

SO.
51.
53.
55.

pantomeim.
Defnyddio goriad.
Adeilad i gadw eich arian.
Wrth ymyl.
Mae gwyneb ond dim pen ar
hwn.

Ateb i croesair Tachwedd

Cefais chwe croesair yn 61 y mis
yma. Nid oedd neb wedi cael yr un
atebion i gyd yn gywir fel ar fy
nghroesair i ond fel ~' dangosodd
rhai ohonoch, roedd yn bosib ffi rio
mwy nac un ateb 'cywir' i rhai o'r
cwestiynau, fel 6 i lav..'r: (almanac
neu calendr) a 60 ar draws: (waled
neu poced).
Rwyf wedi gwneud y grid gyda
dim ond 25 sgwar bob Ifordd y tro
yma i geisio cael sgwariau mwy i'ch
llythrennau .
Fel arfer, gyrrwch eich atebion i
mi: Tecwyn Evans, Tremallt,
Waunfawr, Gwynedd, LLSS 4YY
gyda 'Croesair' ar y lU allan. Yn
anffodus, mae'r dyddiad copi i rni
gwblhau'r croesair nesaf ar 8
Rhagfyr, felly mae'n debyg na fydd
hyn yn ddigori 0 arnser i chwi
gwblhau'r croesair a'i yrru 1 mi
(dyddiad

plygu:

Tachwedd

30).

Byddaf, felly yn enwi'r enillydd yn
rhifyn y Ilwyddyn newydd ... Pob
lwc!l
Tecwyn

RHODDIO

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

•

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.e. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:

Swyddfa Etholaeth
8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

£20: Mrs Megan Pritchard,
Golygfa, Bryn Moelyn, Llanrug.
£15: Mr a Mrs A. Griffith, Tan y
Bwlch, Dinoriwg.
£10: Mrs Nellie William5, 29
Rhydfadog,
Deiniolen;
Jill
Parry, Athrawes Ysgol Feithrin
Deiniolen; Er cof am Mrs Gwen
Rowlands, Gwynllys, Deiniol
Road, Deiniolen gan y teulu;
Glyn Williams, 18 Maes Padarn,
LJanberis Mrs Megan Williams,
Bron Eryri, Llanrug; Mrs O. R.
Williams,
29
Rhydfadog,
Deiniolen; Mrs Beryl Griffiths,

•

5 Maes Gwylfa, Deiniolen;
Annie Jones, Eilonwy, Llanrug;
£5: Ciss a Jennie, Gorlan,
Deiniolen;
Janet ac Allan,
Goleufryn,
Rhes Rhythallt,
Llanrug; Miss Katie Roberts,
Stad TrefEilian, Waunfawr; Mrs
Laura Williams, Tan y Fron,
Dinorwig, Mrs Betty A. Jones,
Tan y Buarth Uchaf, Dinorwig;
Dafydd a Rhiannydd, Caerdydd;
Mrs Blodwen Pritchard, 10 Llys
y
Gwynt,
Penisarwaun;
Margaraet a Tony Ellis, Nant
Peris.

B lodau

Nadolig Llawen
a diolch am eich
cefnogaeth
oddi wrth

Alwyn a Sarah

Penisarwaun Ffon

870605

• Rithoedd Celyn, Coed Nadolig a
'Crern Pots' a Rithoedd Drws
• 8asgedi Planruqron, Blodau Ffres a
Silc
• Danfon blodau 7 diwrnod yr wythnos
drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages 118 247
• Hefyd, Bouquets Nadoligaidd

RHODD O'R GALON YW BLODAU

Nad
Trydanol yn
Mynydd Gwefru
LLANBERIS
(01286)

870636

•

MYNYDD GWEFRU
Anrhegion a Nwyddau i'r teulu i gyd
Bwyd cartref ar gael trwy'r dydd
Onel a Lluniau Cain ar werth
ORIAU AGOR
Tachwedd a Rhagfyr - 1a.30am i 4.30pm,
Dydd Mercher i Ddydd Sui
lonawr _ ar gau trwy'r mis
Chwefror i Hydref - yn agored pob diwrnod,
amser amrywiol - cysylltwch ani.
GWEITHGAREDDAU PENWYTHNOS

Rhagfyr 2 a 3 _ Peintio Seramig a
Pypedau Nadolig
Rhagfyr 9 a 10 _ Peintio Seramig a Nwyddau
Nadolig wedi eu gwneud gyda lIaw
Rhagfyr 16 a 17 - Gwneud Cardiau Nadolig
ae Anrhegion

Pleser o'r mwyaf yw i ni ddatgan ein
diolch i bobl Llanberis a'r cylch am eu
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a fu.
Hoffem ddiolch i'r mudiadau sydd yn
ewrdd yma yn rheolaidd ae edrychwn
ymlaen at eich gwasanaethu eto y
flwyddyn nesaf.

Mae staff Mynydd
Gwefru yn dymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
'Gwefreiddiol' i
holl ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa.

-_
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MWY NA TARO'R POST

Daniel Bell, y capten, a Paul, y theolun; yn derbyn y cit gan Cleduiyn
Jones, Post Bethel.

Tim dan 13Bethel yn eu cit newydd.
Mae tim dan 13 Bethel yn edrych
yn smart iawn yn eu cit newydd y
tymor hwn. Noddwyd y cit gan
Cledwyn a Susan, rheolwyr newydd
Post Bethel. Mae Paul Williams, y
rheolwr, ac aelodau'r tim yn
ddiolehgar iawn am en haelioni.
Mae'r tim yn aelodau 0 Gynghrair
Gwyrfai ac yn cael hwyl fawr hyd

NOSONOSIOM
Y mis diwethaf roeddwn yn
edrych ymlaen i noson gyda John
Toshack, ac yn gobeithio datgelu
rhywfaint o'i weledigaeth yngl9n
a dyfodol ein tim pel-droed
cenedlaethol. Denwyd rhyw 300 i
neuadd Pri tchard Jones, i noson
wedi ei threfnu gan Gymdeithas
Cefnogwyr Dinas Bangor.
O'r dechrau
roeddwn
yn
synhwyro mai 'noson ffwtbol' go
iawn oedd hon. Roedd awyrgylch
braf yno, a thipyn 0 edrych
ymlaen i araith y gwr gwadd.
Llofnododd sawl darn 0 bapur a
chael tynnu ei lun a nifer o'r
cefnogwyr. Ond siomedig iawn
fu'r araith.
Roedd bwriad i gael sesiwn 0
'holi ac ateb' ond amharod oedd
Toshack i wneud hynny. Efallai,
yn ddigon teg, ei fod ofn cael ei
gam-ddyfynnu, neu y buasai rhai
o'r cwestiynau
yn mynd i
gyfeiriadau rhy 'savage'!
Gyda'r canoli parhaol o'r
gemau
'mawr'
draw
yng
N ghaerdydd, roedd eyfle yma
iddo roddi adroddiad i gefnogwyr
selog y gogledd, yn un 0
gadarnleoedd
y gem ar lefel
gwreiddiau'r gem. Wedi'r cwbwl
roedd Cymru yn chwarae ar y Cae
Ras y nos Fawrth canlynol yn
erbyn Lichtenstein.
Beth oedd

yn hyn. Yn wir, mae tipyn 0 stamp

ar eu chwarae.
Roeddent wedi ennill eu lie yn
nhrydedd
rownd
Cwpan yr
Arfordir wedi buddugoliaethau yn
erbyn y Waunfawr a Bae Penrhyn
Coch. Yn anffodus daeth y rhediad
i ben pan gollwyd y gem yn erbyn
Hearts Madrid 0 ardal y Rhyl 0 5-3.
datblygiad Owain Tudor oedd yn
eyfiawnhau ei le yn y garfan
genedIaethoI? SUl roedd y llu
oedd yn y cinio sy'n gweithio gyda
timau ieuenctid ein bro yn medru
cyfrannu
yn
y
strwythr
cenedlaethol?
Yn anffodus, dim 0 byn. Mewn
rhyw awr cawsom ei hanes yn
Lerpwl
gyda
phwyslais
ar
Shankly, Keegan a Paisley. lawn,
ond fawr 0 son am gyfnod
Abertawe,
neu deehrau
da
Caerdydd i'r tymor. Neu, yn fwy
perthnasol, rhan y Gynghrair BelDroed
Genedlaethol
yn
strategaeth a datblygiad y gem
yng Nghymru.
Ni soniwyd am dim Cymru 0
gwbwl yn ystod yr araith. Yn wir,
dechreuodd rhai o'r gynulleidfa
ofyn pam na soniodd am ei waith
bob dydd - ei brif waith i
gefnogwyr pybyr sy'n dilyn
Cymru i bobman. Ni allaf feddwl
am Gareth Jenkins yn annereh
einio yn y gogledd heb son 0
gwbwl am rygbi Cymru. Dod i
gyfiawnhau a cbenhadu y buasai,
rwy'n siwr. Yn sicr, buasai wedi
gwneud ei waith cartref.
Do, fe ddenodd dorf dda, a
g.......
w.......
naed elw i'r Gymdeithas ar y
noson, ond y teimlad cyffredinol
oedd fod cyfle wedi ei golli.
Trueni.

A GODIR Y CWMWL?

TYMOR ADDAWOL

Rwy'n ysgrifennu'r
llith yma
ychydig ddyddiau cyn i Gymru
herio doniau'r Teirw Duon 0
Seland N ewydd. Aros yn feiddgar
mae pob un ohonom i weld a
allwn eu trechu am y tro cyntaf
ers 1953.
Fel pob tro mae Ilygedyn 0
obaith, gyda Chymru a thipyn 0
ddyfnder yo ei charfan erbyn
hyn. Y mae Gareth Jenkins wedi
cyflwyno'r gem gynhenid yo 01,
gyda'r chwarae cyflym, symudol.
Hefyd y mae pac cystadleuol yn
datblygu. Mae pob chwaraewr
ond cystal ~'i
gem olaf erbyn byn.
Sefyllfa iaeh.
Y mae hi'n flwyddyn Cwpan y
Byd, ae uchelgais pob chwaraewr
fydd cyrraedd y Ilwyfan mawr.
Agwedd bositif arall yw fod
hyfforddwyr y timau rhanbarthol
hefyd yn ceisio datblygu yr un
dull
0
chwarae
a'r
tim
cenedlaethol. Gyda Iwerddon a
Chymru yn amlwg yo datblygu,
teimla Ilawer mae'r ddwy wlad
Geltaidd fydd yn arwain her
Hemisffer y gogledd draw yn
Ffrainc. Yr her i bob hyfforddwr
rbyngwladol yw gwneud yn siwr
fod y tim ar ei orau ar yr adeg
iawn - nid disgleirio'n rhy fuan.
Mae perfformiadau diweddar
y Teirw Duon wedi amlygu
cryfder eu hamddiffyn, a'r ddawn
anhygoel i droi amddiffyn yn
ymosod
ar
amrantiad.
Y
eadfridog yw Dan Carter, y
maswr
amryddawn.
Bydd
canlyniad y gem yn dangos ble
mae Cymru ar restr y gwledydd
erbyn hyn - nawfed yn 01 y tabl
swyddogol!
Yn ddiweddar
eefais brofi
awyrgylch
wyeh
Stadiwm
Liberty yo Abertawe a gwylio'r
Gweilch - heb aelodau carfan
Cymru - yn trechu Awstralia.
Gwefr oedd gweld Cai Griffiths, y
prop ifanc 0 Gaemarfon, yng
nghanol y brew. Mae'n stadiwm
braf, ac yn creu awyrgylch
arbennig.
Mynna'r
stadiwm
ddenu llwyddiant, a gobeithio
bydd hyn eleni yn symbylu yr
Elyrch a'r Gweilch i hedfan yn
uehel.

Dioleh i Llinos Mair Willims
am ymateb
i'm
cais am
wybodaeth ynglyn a chlwb hoei
Caernarfon.
Mae'r clwb yn
eynnwys nifer 0 ehwaraewyr 0
ardal yr Eco, ac yn ehwarae eu
gemau eartref
ar faes pob
tywydd Y sgol Brynrefail.
Mae tim eyntaf y clwb yn
cystadlu yn adran
gyn taf
Cynghrair
Hoci
Gogledd
Cymru. Y capten eleni yw
Catrin Jones 0 Lanrug. Hefyd
yn y tim mae Cerys Parry,
Meinir
Llwyd
a
Wendy
Marchant
0 Lanrug,
Llinos
Mair 0 Fethel a Manon 'Jiws'
Williams a Diana Roberts 0
Lanberis.
Y
tymor
diwethaf
gorffennodd
y tim
yn y
pedwerydd safle ac maent am
geisio gwella ar hyn eleni. Mae'r
argoelion yn dda hyd yn hyn,
gan
eu
bod
wedi
cael
canlyniadau boddhaol yn erbyn
timau cryfaf yr adran. Y n y
cwpan, trechwyd Pwllheli 7-1,
ac felly maent drwodd i'r rownd
gyn-derfynol.
Tim ifane yw'r ail dim, yn
eynnwys nifer dan 16 oed. Ceir
cynryehiolaeth
0
ysgolion
Brynrefail, Syr Hugh Owen a
Dyffryn
Nantlle.
Ymysg yr
aelodau
mae Marged
Rhys,
Sarah a Lisa Williams 0 Fethel a
Heledd Thomas 0 Lanberis.
Nos
Fercher
yw noson
ymarfer arferol y clwb yn Ysgol
Brynrefail. Bydd yr Aran Iau
(bI.7, 8 a 9) yo cyfarfod rhwng
6.30-7.30 a'r aciran hyn (bl.lO+)
o 7.30-8.30. Ar hyn 0 bryd
mae'r ymarfer iau wedi ei ohirio
gan fod diffyg ar y llifoleuadau
ym Mrynrefail.
Mae'r oed ran
hyn yn eyfarfod ar nos Fawrth
rhwng
7.30-8.30
draw ym
Mhlas
Silyn, Penygroes.
Y
tebygrwydd yw y bydd pawb yn
01 ym Mrynrefail yn y flwyddyn
newydd.
Y n naturiol,
mae
croeso i unrhyw chwaraewyr
newydd ymuno. Chwaraeir
y
gemau cartref ym Mrynrefail ar
foreau
Sadwrn
am
11.00.
Unwaith eto, croeso i unrhyw
gefnogwyr.
Hoffai'r
clwb ddiolch
i
Dafarn
Penbont
am
eu
cydweithrediad
parod
gyda
bwyd ar 01 y gemau.
Rhaid llongyfarch yr ail dim
hefyd. Er yn gymharol ieuane,
cawsant ddyrehafiad y llynedd eu tymor eyntaf - o'r drydedd i'r
ail adran yng Nghyngrair
y
Gogledd. Yn amlwg dyma glwb
wedi ei drefnu'n dda, a ehyda
pholisi pendant 0 ddatblygu
chwaraewyr
ieuane lleol. Yn
amlwg, mae yna awyrgylch
cartrefol yn bodoli yn y elwb.
Dymunwn
yn dda iddynt a
gobeithio y bydd angen tipyn 0
Frasso ar ddiwedd y tymor.

BUDDUGOLIAETH
BWYSIG
Dyna ddaeth i ran tim dynion
Rhedwyr Eryri yn ddiweddar.
Mae'r tim yn cystadlu yng
Nghynghrair y Gororau, ac yn y
pumed safle yn y gynghrair.
Cafwyd pwyntiau derbyniol ar eu
'tir' eu hunain pan orffennodd y
tim ar y blaen yn ras lOkm
Caernarfon.
Yn arwain
ar
ddiwedd y ras roedd un 0 ser
Bro'r Eco sef Alun Vaughan,
mewn amser 0 32 munud a S9
eiliad.
Tra'n cyfeirio at y rhedeg
ffyrdd, Ilongyfarchiadau i'r llu 0
redwyr Ileol a gymerodd ran yo
her arbennig Marathon Eryri.
Llongyfarchiadau
hefyd
i'r
cwmni teledu a greodd naws y ras
beriol hon i ni. Yr oedd mawredd
Eryri yn gefndir gwyeh i'r
ymdrech. Braf gweld y gamp yma
yn cael y sylw dyIadwy.
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