Yo y rhifyn hwn:
• Cynnyrch yr eisteddfodau
• Cyfarchion Nadolig y pentrefi
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NADOLIG IIONAWR 2008/9

PRIS 40c

LLONGYFARCHIADAU
Wendy Thomas 0 Lanrug
yw enillydd cystadleuaeth
coginio Casa Dudley eleni.
Ddeufis yn 61 roedd yr Eco
yn dymuno'n dda iddi ar

llanberis

gychwyn )' rownd a
benderfynai a oedd am gael
mynd i Sbaen. Llwyddodd,
ac aeth ymlaen i gyrraedd y
brig yn Ronda, Shaen.
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NADOLIG
Glywi di'r dathlu ar Noswyl
Nadolig
Yn nhafarndai'r LIan?
Glywi di'r borniau yn ffrwydro,
Rr gynnau )'U ianio

Y n Affgdll is tan ?

Glywi di'r clychau yn galw'r
ffyddloniaid

Igynnal y gan?
Wedi di'r plant yn eu dagrau,
A weli di'r beddau
Y n Affganistan?

Wedi di'r goleuadau yn Iflachio
Nr tanllwyth tan?
Wedi di ddifrod }' tanciau
A ffyrnigrwydd y fflamau
Yn Affganistan?

Glywi eli swn hen garolau'r
canrifoedd
o addoldai'r Uan?
A weli di seren heno
Fel perl yn disgleirio
Uwch Affganistan?
SELWYN GRIFI-l111

Os edrychwch
chi'n
ddigon
agos
mae
modd ichi olrhain
hanes a datblygiad
tref
neu
bentref
drwy
edrych
ar
enwau'r anheddau
a'r strydoedd. Os

ewch
chi
Lanberis,

i
fe

gewch chi Stryd
Goodman - ar 61
yr esgob enwog
a
ddaeth
i
Lanberis
yn yr 1644; Rhes
Victoria
- ar 61 yrnweliad
honedig y Frenhines honno i'r
pentrcf yn 1832, neu hyd yn oed
Ysgol Dolbadarn - ar 61 y castell
Cymreig
canoloesol
a'r sant
hynaws.
Ewch wedyn i efcilldref
Llanbcris
yng ngogledd
yr
Eidal
Morbegno:
Via
Garibaldi ar 01 yr arwr milwrol
hwnnw neu Via Venezia i nodi'r
ffordd hancsyddol
o'r dref i
Ferris.
Ond beth am Via Llanberis?!
I'r mwyafrif 0 ymwelwyr i dref

Morbegno,
mae'n
debyg na fyddai'r cysylltiad yn
un amlwg ond i'r rhai sydd wedi
bod yn teithio rhwng y ddwy
dref ers bron i 30 mlynedd
mae'n dystiolaeth bendant o'r
cyfeillgarwch a'r cysylltiad sydd
wedi ei ddatblygu
dros y

blynyddoedd.

Cynhaliwyd

y

seremoni
yn ystod ymweliad
blynyddol tim Ras Y r Wyddfa a
chlwb rhedeg Eryri i Morbegno
ym rnis Hydref eleni. Codwyd
nifer 0 dai a fflatiau fforddiadwy
o dan gynllun Ewropeaidd ar
gyfer teuluoedd ifainc }' dref a
phleser oedd canfod fod cyngor
y Dref
wedi
anrhydeddu
Llanberis yn y fath fodd, yn
ychwanegol
at
}' pedwar
arwyddbost sydd eisoes wedi eu
cedi ar ffyrdd sydd yn arwain i'r
dref 0 wahanol gyfeiriadau.
Gwnaed y cysylltiad cynraf
gyda Morbegno yn ystod pumed
Ras yr Wyddfa yn 1980, ac
ychydig a wyddern bryd hynny
y byddai buddugoliaeth Privato
Pe7z01i yn sail i berthynas mor
glos ac agos rhwng cymunedau
Llanberis
a Morbegno
yo y
dyfodol. Erbyn heddiw gallwn

Uu
0
athletwyr o'r ddwy wlad
wedi cystadlu }'O Ras Yr Wyddfa
a'r Trofeo Vanoni;
sawl
cyfeillgarwch
wedi ei chreu
rhwng trigolion )' ddwy ardal a
chynrychiolwyr
0 ysgolion a
chynghorau Ileal y ddwy wl ad
wedi ymweld
a'i gilydd yn
gyson fel rhan o'r cynllun
gefeil1io.
Mae'r ddwy ras a chlybiau
rhedeg C.S.I Morbegno a Chlwb
Rhedeg
Eryri,
hefyd
wedi
gefcillio
a'i gilydd. Yn wir,

mae'r

fod

cyfeillgarwch

a'r
cysylltiad yn un unigryw syn
yrnestyn )' tu hwnt i fyd cyffrous
rhedeg myoydd.

Y flwyddyn nesaf byddwn yn

croesawu'r Eidalwyr i Lanberis
am y degfed tro ar hugain yn
olynol. Fe fydd y digwyddiad
yma yn hynod 0 bwysig i un 0
sefydlwyr y gefeillio, sef Pierro
Botta, a fydd )'11 cystadlu yn y
ras am 30ain blynedd yn olynol.
Tip}'TI 0 gamp!
Os hoffech chi fod vn
rhan
•
o'r cynl1un cyffrous hwn dewch i'r cyfarfod gefeillio nesaf

yn

Ngwcsty'r

Fictoria,

Llan beris
ar nos
Fercher,
Ionawr 14ain 2009 am saith o'r
gloch.
1
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Dyddiad Copi

Dyddiad Plygu

Chwefror
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RHAGFYR 2008
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernation

Cydnabydcllr celnogaelh
Bwrdd yr lalth Gymraeg
i'r cyhoeddtad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Uanbens (870740)
eifion@eitionroberts9.wanadoo.co

uk

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog. 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)

Cais am wybodaeth am
ymchunl coeden deulu
Ganwyd
fy nhad, Will iarn
Morris J ones, yn Bodgwynedd,
C\VIIl )T Glo yn 1899 a bu Iyw
yno hyd ei briodas yn 1933.
Gan wyd ei dad ef, Griffi rh
Morris Jones, yn Llanllyfni yn
1853, ond roedd yn arnddifad yn
8 oed, Magwyd ef gan ei chwaer,
Elizabeth IIughes (ganed Jones)
oedd yn briod i David Hughes 0
gwrnpas 1865 ac yn byw wedyn
yn Craigfryn Terrace, Cwm y
Glo.
Erbyn 1881, symudasant gyda'u
4 plentyn: Griffith, William,
Jane a Mary a'r brawd, Griffith
Morris Jones, i Glasfryn, Cwm y
Glo, drws nesaf i Bodgwynedd.
Priododd Griffith Morris Jones
yn 1892 gyda l\1ary Jane
Foulkes 0 Ddeiniolen, a symud
i MV 0 Glasfryn
yn 61 i
Bodgwynedd - lie ganwyd fy
nhad - William Morris Jones,
Unig blentyn oedd fy nhad a bu
ci rieni farw yn Bodwynedd, ei
fam yn 1926 a'i dad yn 1931.
Oes gan unrhyw un wybodaeth
am y teulu yma yn yr ardal, os
gwelwch yn dda? Claddwyd fy
nhaid a nain yn Eglw ys Llanrug
ond ni allaf gael cadarnhad }'T1
union vm mhle.
Gyda diolch
TUDOR A J Ol\ES
U'1Zr}lYW toybodaeth, os guieltocli )Itt
dda, i Eryl Roberts, 675384.
~

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD BWNDELU
Manan Jones. Minallt. 7 Bro Elidir.
Oinorwig (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOlEN: Nia GruHudd (872133)
BETHEL: Garamt Elis Cllgeran
(01248) 670726
BRYNREFAll: Mrs Lown Prys RobertsWilliams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a stoneo Larsen,
Bodafon Ceunant (650799)
CWM-V-GLO: Mrs Ins Rowlands,
Glanrafon(872275)
OINORWIG: Marian Jones Mlnall!.
7 Bro Ehdir, Dlnorwlg (870292)
lLANBERIS: Gwyneth ae Eifion Roberts.
SWn-y-Gwynt (870740)
LlANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Uinas Jones. 6 Nan!
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Syeharth
(872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts Pantaton,
Waunfawr (650570)

Y RHIFYt:J_NJ;SAF
Deunydd i law'r
golygyddlon perthnasol

NOS SUL lonawr 20fed
Os gwelwch yn dda

Daw'r rhlfyn nesaf o'r wasg

NOS IAU 29ain lonawr
Oyddlad Gosod

SUL 25 lonawr, 5 y pnawn
Sefydliad Cotta Llanrug
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Diolclt.
Gan na fydd Rol Williams Waunfawr
yn anfon cardiau y Nadolig hwn,
dymuna wyliau Ilawen a Blwyddyn
Newydd lewyrchus I'W deulu a'i
gyfeillion

Ble

--Waunfawr

Swyddog Datblygu Gogledd
Cymru.
SNAP Cymru.

I

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
33 Stryd Fawr
PORTHAETHWV
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ff6n: (01286) 674520
Ffon:

<t
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£20: Megan Jones a'r teulu, 56
Glanffynnon, Llanrug
£10: Ernest Owen, 8 Rhes
Efrog,
Llanberis;
Alwena
Thomas,
8 Rock Terrace,
Llanberis;
Goronwy
a
Heulwen
Lewis,
Stryd
Ceunant, Llanberis; Trefor a
Hculwen Edwards, Llanberis;
Mrs Nel Williams, 2 Bryn
Tirion, Penisarwaun; Iorwerth
a Peri E\'ans, 5 Hafod OIau,
Deiniolen.
£5: Beti Owen Tan )' Cae,
Bethel;
Llinos
Williams,
Hafod, Bethel; Ernyr a Jean
Jones, Wenallt, Bethel; Stanley
a Phyllis Jones, 60 Dol Elidir,
Llanberis;
Mrs
Blodwen
Pritchard,
Llys y Gwynt,
Penisarwaun;
Rhys Roberts,
Bryn Afon, Penygroes; Rhian
Jones, Dulas, 4- High Street,
Deiniolen.

CYFARCHION I SHEILA
Dyma lythyr bach i gyfarch
Sheila
Lvn
Williams
0
Ddeiniolen, gan ei theulu sy'n
ofnadwy 0 falch ohoni. Mae
Sheila wcdi priodi ac mac ganddi
ddau 0 blant bach oedran ysgol.
Mae yn gwei thio llawn amser ond
vrn
mis Medi 2008 cychwynnodd
•
•
ar gwrs coleg, sydd hefyd yn
llawn amser, Mae hi'n balansio
pethau drwy weithio shiftiau nos
a mynd i'r coleg yn ysrod y dydd.
Mae hi wedi gweithio'n galed
iawn dros y misoedd diwethaf
rhwng gwarth llawn amscr,
gwaith colcg ac edrych ar 61 teulu
ifanc. Rydym eisiau dweud, cadw
ati, Sheila, a caria ymlaen efo'r
gwaith da )'T1 )' flwyddyn 2009_
.\1i fydd yn worth o!
Cyfarchion mawr i ti oddi wrth
Mam, Dad, Phil, Fiona, Hannah,
Ella, Huw, Lisa, Shannon, A1aw,
Cari, Dewi, Dclyth, Ryan, Robin,
Rhodri, Rheinalli, Cole, Daniel,
Eurwen a Deiniol.
Diolch yn fawr, FrONA OWeN
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StAd Cibyn, Caernarfon, Gwynedd Ll55 2BD

(01286) 673559
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Rhif Ffon
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SNAP Cymru
Unit 12a, Llys Onnen
Ffordd Y Llyn, Pare Menai
Bangor, LL57 4DF
Annwyl Darllenwyr,
Mae SNAP Cyrnru'n clusen
Cyrnru gyfan sy'n gweithio gyda
phobl ifanc, teuluoedd a phobl
proffesiynol
ar faterion sy'n
ymwneud ag anghcnion dysgu
ychwanegol ac anablcddau.
Mae'n
tim
0
staff
a
gwirfoddolwyr hyfforddedig )'IIl
Mangor yn cynnig gwasanaeth i
siroedd
gogledd
Cyrnru;
i
leihau'r byrdwn a'r broses i
rieni drwy gynnig gwybodaeth
gyfrinachol,
gywir, cyngor a
chefnogaeth
ar anghenion
addysg arbennig.
Mae SNAP
Cyrnru
yn
chwilio am wirfoddolwyr
i
weitho gyda rhieni i gynnig
cyrnorth iddynt yn ysrod y
cyfnodau anodd yma. Mae ein
gwirfoddolwyr
yn
helpu
teuluoedd
gyda llythyrau
a
gwybodaeth ysgrifenedig, rhoi
cefnogaeth mewn cyfarfodydd
ac i geisio annog cydweithio
gyda phobl proffesiynol.
Bydd pob gwirfoddolwr yn
cael hyfforddiant
llawn yn
ogystal
a chefnogaeth ac
arweiniad parhaol. Bydd costau
vn cael eu ad-dalu
- Ydvch chi'n rhiant neu'n
adnab'od teulu sydd wedi cael
trafferth cael cefnogaeth i'w
plentyn, ac yn cofio'r straen?
Mae teuluoedd yn yr ardal
eisiau eich cyrnorth chi. Os oes
gennych amser rhydd ac eisiau
helpu, ffoniwch y swyddfa ar
01248674999 i gael sgwrs gydag
un o'r tim.
Diolch,

Os am anrheg Nadolig i roi mwynhad
yn ystod nosweithlau hir mls tonawr (a,
Rhagfyr)
mynnwch
gopl
0
hunangofiant Rol Williams 'Nid Roc
and RaJ • Mae rhai copiau yn
siopau'r lIyfrwerthwyr lIeol 0 hyd.
IcewCh bleser. dlfyrrwch. bias atgofion
oriad lIygad.

a

Cysylltu

A.~GIIARAD JONES

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

)

A LLEOLIAI::» PLVC;U'R ECO

Car

l>
Z

o
r-

ae ati mewn stoe
SAAB

2

.

.

. '.

'.

...

'.

..,..
•

_

•

_

".

••

_

.

_

..

'.
•

....,
•

+

·Cyfarfod Comis~iyn~::Cyllul1::··':Ef.e'::;,
.. ... :"
. , .. :. :.'.: <.:.'. _'.:..... ~ .
"

_

Nos Lun, Rhagfyr 1, cafwyd
cyfarfod
arbennig
iawn i
Gornisivnu
a
Chroesawu
•
Andrew Scrtarrec yo Weithi\vr
Ieuenctid
Cynllun
Efe.
Cynhaliwyd
yr oedfa yng
N ghapel y Rhos, Llanrug, ac
rocdd yn braf iawn gweld
cymaint wedi dod yno, yn
cynnwys
aelodau
eglwysi'r
cylch a chyfeillion a chefnogwyr
y Cynllun 0 ardal ehangach.
Dyma'r tro cyntaf i gyfarfod o'r
fath gael ei gynnal yn y fro gan
mai dyma'r tro cyntaf i ni gael
Gweirhiwr
Cristnogol
sydd
wedi ei neilltuo'n
benodol i
weiihio gyda phobl ifanc. Roedd
yno nifer dda 0 bobl ifanc, o'r
ardal hon ac 0 fannau eraill.
Diolch yn fawr iawn i bawb a
ddaeth }'I10 i dystio i'r achlysur
pwysig hwn.
Croesawyd pawb i'r oedfa gan
y Parchg Marcus Robinson.
Rhoddodd
y Parchg Dafydd
Hughes, a gafodd y syniad
gwreiddiol 0 gael gweithiwr ac a
fu'n llywydd pwyllgor Efe o'r
cychwyn, adroddiad am hanes
Efe, o'r cychwyniadau
dair
blynedd a hanner yn 01 hyd at
benodi Andrew. Soniodd am y
gweddio taer a fu dros y gwaith
o'r dechrau, ac am y cydweithio
hapus a fu ymhlith aelodau'r
pwyllgor,
Cafwyd
gair
0
gyflwyniad i Andrew gan Dr
Graham Thomas. (Diolch o'r
ncwvdd
i Graham
a Casi
•
Thomas am roi croeso i Andre\v
ar eu haelv.lyd yng Nghwm-yglo pan ddaeth i'r ardal gyntaf
ddechrau mis Hydref). Y na,
soniodd Andrew ei hun am el
gefndir
a'i
fag\vrfa
j'l1
H\vlffordd,
a'i
brofiad
Cristnogol
a'i
aw),dd
i
gyflwyno'r Ffydd i bobl liane.
Cyfeiriodd at y ffajth mai }'n
Awstralia yr oedd pan glywodd
am y sW}Tddgyda Ch)lnllun Efe,
ac o'r fan honno )'f anfonodd ei
gais. Roedd }'Il edrych ymlaen
yn fa\vr a[ y g\vaith.
Darllen'.vyd o'r Betbl \ved~rn
gan lvir Clive James a Mr Colin
Jones. Roedd )' comisi}'nu ei
hun yng ngofal y Parchg Robert
Townsend. Caf,vyd anerchiad
gan Mr Arfon Jones, Caerdydd,
s}r'n gweithio gyda'r elusen
Gristnogol,
GIG (Gobaith i
Gymru) a beibl.net. Dy,vedodd
ci fod yn adnabod Andrew ers
pan oedd Anon yn fachgcn
ysgol, a chofiai gael ei annog
gan [am Andre\v
i siarad
Cymraeg ag ef a'i fra\vd, John,
gan nad oedd }'na Gymraeg ar yr
aelw}rd. Ychydig a feddyliai
Arfon br}'d hynny, meddai, y
b}'ddai'r ddau frav.1d )'mhen
blynyddoedd yn gwneud gwaith
Crislnogol yn )1 Gymraeg yng
Ngoglcdd Cymru. (Mae John
Sertatree yn g\veithio i elusen
Gristnogol, Trob\v}lnt, yn Llyn
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ac Eifionydd.) Soniodd Arfon
hefyd am y cyfnod y bu ef ei hun
yn byw yn y Waun fawr
flynyddoedd yn 61 ac yn gwneud
gwaith cenhadol yn yr ardal. Yn
ei negcs soniodd am }"T angen i
bob Cristion
fyw'r bywyd
Cristnogol yn ffyddlon yng
nghanol amgylchiadau anodd, a
chyfeiriodd at }' darluniau a geir
o'r Cristion yn ail lythyr Paul at
Timotheus, lle sonnir am y
bywyd Cristnogol yn nhermau
milwr yn canolbwyntio'n 11w)Tf
ar y frwydr; yr athletwr yn
byw'n ddisgybledig; }' ffermwr
yn gweithio'n amyneddgar ac
yo disgwyl gweld ffrwyth i'w
lafur; a'r gweithiwr ffordd yn
sicrhau'r ffordd syth a chywir,
Offryrnwyd
gweddi gan y
Parchg John Pritchard. Canodd
Susan Williams ddwy gan yn
ogysral a chyfeilio i rai o'r
emynau, Ar ddiwedd yr oedfa
cafwyd gweddiau eraill gan
Graham
Thomas,
Llywelyn
Williams, Sion Elwyn Hughes,
Llifon
J ones
a
Dafydd
Pritchard. Iwan Williams oedd
yr organydd.
Roedd yn braf cael croesawu
rbieni Andrew, yngbyd a'i
frawd a'i chwaer yng nghyfraith
i'r
oedfa.
Darparwyd
gwasanaeth cyfieithu ar }' pryd
ar gyfer ei rieni; a diolchwn i
John Roberts, Llanrug, am y
gymwynas werthfawr hon.
Wedi'r gwasanaeth
cafwyd
cyfle yn festri'r capel i sgwrsio
ac i [wynhau'r
lluniaeth
a
bararo\vyd ar ein cyfer. Diolch
yn fa\vr ia\vn i l\1air Hughes a
Dilvs
..\1ai Roberts am \vneud \'•
•
rrefniadau h~'nn~', ac i ba\vb a
baratodd }' bv..')'da pha\vb a fu'n
helpu i'\v weini.
Ar
ddiwedd
bl\vydd~'n,
diolch\vn i Ddu\y am }'r hyn a
ddigwyddodd
yn hanes
~'
Cynllun
dros y flw}'dd)'n
ddiwethaf yma. Ac edrych\vn
ymlaen at weld y gwaith yn
datblygu dros y misoedd nesaf.
JOHN PRI'rCHARD

9{ado[£1J £[auJett a 'B[wytft[!jn
IJx_'ewJtM Vaa od{{i 'ii/rift. OllU'O~/"

CDH
YmgynghOr\v}'T Ariannol
Annihynnol

27 StryJ y Dont) Caernarfon

(01286) 672727
8 Llys Onnen, Ffordd y Ll}'n,
Pare Mcnai, Bangor

(01248) 674460
Dewch atom am gyngor yngbylch
ysv..irianl a matcrion ariannol

;\\\'durdoctir rilleolir

gaIl )T

Awdurdod G\\'ssanaethau :\rlannol

Atgofion Hen Sgotwr

Fel yr addewais yn y rhifyn
diwethaf, fe gawn atgofion am y
ger yr oeddem yo ei ddefnyddio
pan
oeddwn
i'n
dechrau
pysgota. Nr mis yma rwyf am
gychwyn gyda'r plu y byddwn
yn eu defnyddio, a'r newid sydd
wedi digwydd erbyn hyn.
Y n gyntaf beth am y newid
mewn
plu
Eog?
Yn
y
blynyddoedd
cynnar, sef yn
niwedd y pumdegau, plu un
bachyn a ddefnyddiai pawb. Plu
lliwgar dros ben nad oeddynr yn
debyg i unrhyw greadur byw, yn
wir gallech ddweud eu bod yn
gelfyddyd ac yn werth eu gweld.
Hefyd, roedd angen bod yn
grefftwr i'w cawio. N id oes
angen eu henwi, roeddent yn
adnabyddus i bob pysgotwr eog.
and, erbyn heddiw maent i
gyd wedi newid, Yn gyntaf mae
llawer llai 0 ddefnydd yn eu
gwneuthuriad, yn enwedig yo
yr adain. Erbyn heddiw maent
yn cael eu gwneud gyda blew 0
wahanol liwiau. Yn amI iawn
gyda dau neu dri 0 fachau ac
hefyd rhai gyda'r corff ar waban
i'r bachau, Ac yn dipyn haws i'w
•
cawio.
Rhaid hefyd son am y plu
BriLhyll a ddefnyddiwn ar Ian
Llyn Padarn a Llyn Peris. Plu
syml fel Petrisen Corff Gwin
neu Corff Blewyn Y sgyfarnog.
Hefyd cryn ddefnydd 0 blu
Hwyaden a Drudwen. Dyma'r
plu y dysgais i eu defnyddio gan
yr hen bysgotwyr a oedd ar y
llynnoedd,
ac r()cddent
y'n
bachu tipj-'n m\\')' nac s)'dd yo

cael eu bachu heddiw. Plu digon
syml oedd rhain a ocdd yn cael
eu cawio gyda defnyddiau y
medrai'r chwarelwyr gael gafael
arnynt yn ddigon rhwydd.
Ond eto, erbyn heddiw fe
gawn blu sydd wedi eu cawio
gyda defnyddiau na wyddai'r
hen hysgotwyr amdanynt. Mae'r
plu hefyd yn llawer mwy 0 faint
rnwy erbyn heddiw, a hefyd yn
fwy IIiwgar,
Man arall lIe mac'r newid
mawr wedi digwydd }T\V gyda
defnydd troellio. Yng nghanol y
ganrif ddiwethaf daeth mino
dur i wthio yr un byw o'r neilltu
wedi blynydoedd
mai th o'i
ddefnyddio. Erbyn beddiw mae
gennyrn amryw droellbethau
nad oedd mewn bod, hyd yn oed
bymtheng mlynedd yn 01. A
rhain 0 bob lliw a siap.
Y r unig beth a ddywedaf i yw
fy mod wedi arfer trin yr hen
greiriau troellio ac yn gwybod
sut y maent yn gweiihio, a gan
mod i wedi hen arfer eu
defnyddio, felly mae gennyf fwy
o ffydd ynddynt.
WeI, erbyn hyn mae fy
argofion yn dod i ben, a'r cof am
yr hen gymeriadau yn dod ac
atgoficn melys yn 01 i mi.
Heddwch i'w llwch. Ac am y
rhai sy'n dal i fod gyda ni ac y
byddaf yn pysgota gyda hwy,
wel gobeithio y gwelaf chi i gyd
y tymor nesaf
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda a heddychlon i chi
i gyd.
R. EI.WYN GRIFFITH

PWYSIG PWYSIG
PWYSIG
I bawb sydd am anfon newyddion, deunydd,
storjau, erthyglau ac yn y blaen ar gyfer rhifyn y
Nadolig.
Bydd angen anfon newyddion i law gohebydd pentref
erbyn nos SuI Iona\vr 18fed. Os am ei anfon drwy ebost i
Alwena rhaid iddo gyrraedd erbyn bore Mawrth yr
ZOfed. Cyfeiriad ebost Alwena ydy -

alwenaowen@gmail.com
Os yn anfon drwy ebost, wnewch chi anfon unrhyw
luniau fel ffeiliau llun (JPEG gan amlaf) ac nid fel
lluniau mewn dogfen brosesydd geiriau fel Word. Felly
anfon y lluniau'n unigol ac yna anfon y testun ar wahan.
Hefyd, ce\ych anfon deunydd erbyn dydd SuI Ionawr
18fed i Gavin Sayn~r, Penarth, Stryd yr Orsaf, Llanrug,
Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BA
RHAID i'r holl ddeunydd fod i law Alwena erbyn dydd
Mawrth. Ni fydd unrhyw ddeunydd a dderbynir wedi'r
dyddiad h,vn yn cael ei g)rnnwysl
PEIDIWCH ac anfon unrhyw ddeunydd i Wasg
Gwynedd nac i Wasg Dwyfor.

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

......

Camera yo ogotal Gwyodat Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffon: 6n263

PLAID CYMRU. M'~lynha\v}'d
noson arbennig 0 gaws, gwin a
chan gan aelodau a chefnogwyr
Plaid Cymru nos Fercher, 19
Tachwedd, yn y Sefydliad Coffa
yng nghwmni Llywydd y Blaid,
Dafydd Iwan. Wrth ei gyflwyno,
llongyfarchodd Phyllis Ellis ef ar
gael ei ethel yn Llywydd Plaid
Cvmru
am dvmor
arall. Cafwyd
•
•
ancrchiad difyr ganddo yn trafod
g,vaith y Blaid yn )' Cynulliad, a'r
newv dd da bod ':i Gyrnraeg ar fin
cael ei siarad am y tro cyntaf yng
Nghyngor
Gweinidogion
yr
Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel
gan un 0 weinidogion ~'Cynulliad
Cenediacthol, cam bychan ond
hynod 0 bwysig i'r iaith. Roedd
yn cydnabod gwaith diflino yr
ASE Jill Evans i fynnu lle i'r iaith
Gymraeg yrnysg ieithocdd Ewrop.
Penderfynodd
y gangen anfon
Ilyihyr 0 werthfawrogiad at Jill
Evans i ddioich iddi am ei gwaith.
Meirwen
Lloyd,
Nan
I Iurnphreys a Mair Parry oedd
wedi trefnu ail ran y noson, a
chafwyd
cyfle i sgwrsio a
chvmdcithasu
uv..chben }' gwin, y
•
caws a'r danteithion
craill. Ac
yna, pinacl

~ noson,

arnryw

0

ganeuon hen a newydd gan
Dafydd Iwan a'i gitar, yn cynnwys
un gan newydd arbennig dan y
rcitl 'Dos i ganul' Diolchwyd i
Dafydd am ei ysbrydoliaeth ali
gyfraniad arbennig i'r Blaid, ac i
ba\ivh a fu'n trefou'r noson.
Enillwyr ram )' noson oedd
Olwen I-Iu\vs, Meryl Green a Mair
Parr)'.
Cyhoedd\vyd
cn\vau
eniIl\v}'r y Clwb Cant am y pum
mis diwethaf:
Gorffell~laf: Hefin Jones a RoJant
W\'nnc;
Aws(: G\,{a\vr l'.tiorris a
•
Jean Davies; JWed,: John Roberts
a Falmai O\ven; H)'dref: Gwenda
O\ven
a Gwenda
Roberts;
Tachwedd:
Ar\vyn Roberts
a
Meryl Green.
CYFARCHION
NADOLIG.
Dymuniadau gorau i ba\vb dros
yr '\fyl.

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
Ysgol Yrru Ofalus

* Gwasanaeth 7 diwrnod

**Control
0 ddrws i ddrws
Deuol

D

Guiem LI\'II
Brookes
Eniltydd Guobr B7.l.llchgrw1Wg i'r
unigolyn gorau yl1 )' cystadlaethau
canu ac adrodd ocdran Cynradd yn
Eisteddfod Llanrug a Cunn y Glo.

4

marwolaeth Cled. Diolch am yr
holl roddion hac] at Feddygfa
Llanberis a Ward Cybi, YSbYLY
Gwynedd.
Hefyd dymuna Megan Nadolig
Llawen a Blwyddyn Ncwydd Dda

a Mair Humphreys,
Rhoslan, Stad Minffordd a'r tculu
yo eu profcdigaeth 0 golli chwacr
annwyl, Gracie, yn Rhosgadfan.
BRYSI\VCH
WELLA.
Bu j
Merfyn j()nes, Bro Rhyddalll, gael
ei gipio i'r ysbyty }'n ddi\veddar.
1\1ae yn dcchrau g\vella ac yn awr
\vedi el symud 1 Ysbyc}' Eryri i gael
m\vy 0 driniaeth. Cofion gorau
aeoch a dymuniadau da am \vellhad
buan.
Hefvd, d)Tmuniadau gorau i
Sharon Ellis O\vcn, Bryn .\1oel}'ll,
sydd wedi dcrb)'ll llawdrlniaeth
calon yn Ysbyt}' J'.tianeeinion.
Brysi\veh chi[hau \.,"ella.
LLONGYFARCHIADAU
rna\vr i
RJl)7S l'lenllng, Carrrefle, Bryn
Moelyn, ar dderb}'n G\vobr Aur

NGHARTREF

Nadolig Llawen a Blyddyn
Newydd Dda i bawb

Fron: C'fon 674652

Oedfaon mis Ionawr

4:
ofal
11:

Gwasanaeth Cvmun dan
y Gweinidog
Y Parch. Harri Parri

18:
25:

Y Gweinidog
Y Parch. Ieuan Lloyd

Elusen Gofrostredig 1068SS1• Cofrestrwyd yng NghYlnru • Cwmni Cyfynedig drvvy Waral113420271

=~~~~~~~~~~~~~
"

g{aao(ig L[awen a r.B(wyrfc(yn ~wyrfC{ Vaa

V

oddi wrth bawb yn siop

V

=

LONDIS

»

"

FFORDD VR ORSAF

~

,.

LI ANRUG

"
,.
"

=
"

M

Ff6n:672937
Y gwerth gorau'n Ileol

·

Diolch am eich cefnogaelh yn ystod y flwyddyn
• Dewis da 0 fwyd a diod i ddathlu'r Wyl 0 ben
bore tan yn hwyr y nos!

~M""M~M~
~V~
DYMUNA

GWYNFA A MARGARET

PRITCHARD
LLEFRITH

NADOLIG

LLANRUG

anrhegion Sian Corn gyda nhw.

- yn cefnoqi grwplau gwirfoddol a chymunedol
ymholiadau@mantellgwynedd,com www.mantellgwyoedd.com
01286672626 neu 01341 422575

CEFN LLWYO
LLANRUG
Ffon 872263

Cymeradwy gan yr Adran Orafnidiaeth

cawn wasanaeih arbennig ac mae
crocso i'r plant ddod ag un 0

Q

GWERTHWYR

Ffordd yr Orsaf

Ysgol SuI.
Am 9 o'r gloch bore dydd Nadolig

•i gychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant
•i geisio am grant
•i redeg mudiad
G W
Y
H
E
0
0
I'
srwp u gw rlDOdol 0 cflymunl',101
•i wirfoddoli
'11, v"luntory
d com unIty groups
cysyllt\Nch iii Mantell Gwynedd

Gwynfor

Nadolig Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda oddi
wrth bawb yng

Griffith, I Iawddamor,
Rhagfyr 21, am 10 o'r gloch,
cynhelir Gwasanaeth Nadolig yr

Am gymorth:

Gwenlli,
Holdsworth,
Penisarwaun, ar enedigaeth Efa
Sion. Dymuniadau gorau iddyni ae
i Taid a Nain Eddie a Rhydwen
Pugh a tbeuiu
Holdsworth,
Glanffynnon.
CYDYMDEIMLAD.
Esrynnwn
em cydymdeirnlad diffuant at

PRITCHARD
FfOn: e'fon 675112

Glanffynnon,
Llanrug, Howyn,
Ian a Nia, ddiolch 0 galen am ~.
gefnogaeth a phob arwydd o
gydymdeimlad tuag atynt ar 61

PROI'EDIGAETH.
Yn sydyn
iawn ar y 3ydd 0 Ragfyr, bu farw
Dr David John Humphreys,
Noddfa, Ffordd Llanbcris, ~r.A r
annwyl Joan, yn enedigol 0 Cac'r
Maen, Caernarfon. Estynnwn ein
cydymdcimlad diffuant atoch fel
teulu.
BABI NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Sian a

L

43 Glanffynnon, Llanrug

Dug Caeredin
oddi wrth y
Tywysog Edward yrn Mhalas St
James, Llundain. yn ddiweddar, Fe
gyflav..'nodd )' \'lobr Aur fel
Rhingyll yn Sgwadron 1310 AIr
Cadet
)'ng
Nghaernarfon.
Ardderchog, Rhvs.
DYJ\1.VNA
Megan,
S6

i'r teulu a'i ffrindiau 011.
Y
SEFYDLIAD
COFFA.
Enillwyr CI\\'b 100 mis Rhagfyr
oedd: £20: Mrs G. Kirkpatrick, 21
Hafan Elan; £7: Mrs 1\1. Davies,
Bod Awel; is: \Vend)' Owen, 23
Hafan Elan.
Diolch i gefnogwyr y Clwb 1200 a
Nadolig Llawen a Blwyddyn
.Newydd Dda i chi.
CAPEL Y RHOS. Braf oedd cael
CrOeS3\VUteulu arall i wasanaeth
bedydd fore SuI, Rhagfyr 7fcd.
Bedyddiwyd Ianto Gruffudd gan y
Parch. Marcus Robinson
ein
gweinidog, Mae Ianto yn fab i Nia
a Deiniol sydd wedi yrngartrefu yn
Llanelli ae vn
- wvr
. i Ann a Now

LLAWEN
A

BLWYODYN NEWYDD
I CHWI OLL
,t

.__ .... ... . "",. - ..

- .,.

DDA

•• ~
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,- •••

~

V

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

yfarchion
Nadoli

i ddarllenwyr Yr Eco oddi wrth Bawb
ym Mharc Cartrefi Gwyliau r}

t.
f

HOLIDAY HOME PARK

"

"\...:

LLANRUG
:po ~. ,. d. :g.~. ~. _.
- lIe gwireddwyd breuddwyd

~

AUf

Cadwraeth David Bellamy

I

GRWP

TALACRE
BEACH

~
~
~

~

WENDY

~

~
~

a
STAFF

~
~

~

TAFARN

~

!'-

Mae ein llwyddiant wedi parhau eleni eto
gydag ennill

Gwobr

!"1

Nadolig Llaweo a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Yn dilyn y datblygiadau
parhaol oddi mewn i'r
parc, mae'r fenter yn awr
yn cyflogi 26 0 bobl
gydol y flwyddyn, gyda'r
nifer 0 swyddi )"0
cynyddu hyd at 60 yn
ystod prysurdeb t)'IDOr
yr haf.

~

LLANRUG

~

.
~
~

Lie braf a cbwmni difyr
.
dres wyliau'r Nadolig a'r ~
Flwyddyn Newydd
~•
·Po ·Po .N. .N. .0. .0. .d. ·4

Mae'r cwmni yn da! i
gefnogi a noddi nifer 0
achosion da yn
<c-c-«
yr ardal.
~

8ydd croeso
cynnes yma
dros yr wyl

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

-=

BRYN AFON
ENGINEERING LTD

'}.[ado[ig Llasoer:

PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob
math 0 waith metel

a 'B[wydayn
~wydi[ ,])da

Elaine a Staff

SlOP ORIN GWALLT a HARODWCH

GWAITH BRYN AFON
LLANRUG, Ffcn: 675523

,

LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Ffon: 672023

oddi wrth

Diolch am elch cefnogaeth yn vstoc yr adnewyddu
~~~WWW~~WWW~~~W

GLYNTWROG

~ PENBONT ~
~ LLANRUG ~

•

oddi wrth

Nadolig Llawen a
Btwyddyn Newydd Dda
oddi wrth
Dave, Bobbie a staff y

Gwynfryn a Valerie Lloyd

.. .

F:=-~~r.w·~~:~r.w.:~t:wr.s::tt::wr:a"!I~,.,.!ti~I!I"'~
~

=

iJ.£aaoCifj Liasuen a '}J[wyaa!Jn 9{g.zl}!Jaa 'Dda
i'n aosmetiaid i9!Jd oddi wrtli

~
~

DYLAN, MIKE A HOLL STAFF

~

~

SlOP CHIPS TEGFAN

~

~

y Sgwar

~

LLANRUG 678282

~

~

=rt:,",·~...

4 PLAS TIRION TERRACE
LLANRUG
Ffon: Caernarfon 674781
. . , t... ....•

• Oefnyddlr peinant suqno i lanhau
• Simneau glan am brls rhesymol

·~·~",·~·a·~·\!Ili,·~~l
• • • • • • •
~ ~--------------~
.:~~~~~~~~~~~~:~~.~~~~~w~~~a
•• '. ,. ~:~:~~~~~
I

CYFARCHION Y TYMOR ODDI WRTH

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

PAT AC EDGAR

DENNIS
ROBERTS
, ' ,.
•

--

(Glyn Roberts a'i Fab)

~ DYNION GLO LLANRUG

Fton: 675043
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

"'""'-

SWYDDFA'R POST
LLANRUG

SWYOOFA'R

Ffon: (01286) 672422

POST

9£a!ofig L{aZVCII a
'B&L'!JaiY1L~y'~U'!Jtfd'Dda i 6u'lv6
oddi wrtfi.

BRVSIWCHI
Nadoliq Llatuen

CERIS JONES

a

Teglon, Stcd Talybont

yfarchian
Na ali

13[wyaayn ~W!JaaDda
i'n fw[[gwsmeriaia

LLANRUG

677362

ac i 6aw6 ym mro
Tco'r W!Jirfja

neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Trwsio ceir a faniau
Gwoith MOT
Meconic profiodol iown
Prisiou cystodleuol

eo
~

•

oddi wrth

~II;:

Bryn ac

"'-

'-

Angela Williams

GWYNANT
PIERCE

BRVNAFON,LLANRUG

LONDON HOUSE

Symudol:

Ffon:
Caernarfon 673574

Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
ffan: (01286) 674183
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD DDA I BAWS

"
"
M
"

675190 • 673188

LLANRUG

.

'l

oddi wrth

CIGYDD

Cynyrchion Coed
am brisiau cystadleuol.
Coed tan ar werth

tI

»~»~~~»~MM~~~»~»
" 9{aao{ig Llazoeti a '13{W!faayn'J{gW!faa 'f)aa =

WAVELI:S

t:
:::

.

07798 718188

Gwasanaeth Ileol ar gyfer
Partron-Prtodasau
Pen-blwydd • Bedydd • Dawns • Gwyliau
RHOSTIO MOCHYN ar gyfer pob achlysur

PEN CIGYDD Y FRO

Clg 0 ffermydd lIeol, Parfion rhwng 40 a 400!

MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch a: John Hughes Jones ar un o'r rhifau uchod

lVadolig Uawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrtb

.___.
FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Sefydlwyd

'980

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio n costio dim i gael pris

a
""'"Z,d4 c ~awt.

~':J.U4.-' ~

~~

~

a

--=====:=:.

(01288) 87881
(dydd)
(01248) 87008 t (nos)
HEN YSGOl GlANMOEL YN
LLANRUG LL55 2RG

CERID MACKINNON
~ 7tu-. ~49. ~~.
~~«d4
ass 4P1t
(01286) 673190

I

fJ{aao[ig Liasoen a t]3[wyatfyn 9{g.wytfa Dda
oddi wrtfi 6aw6 !In

• Tocvnnau Anrheg Gwyliau ar
gael yma
• Gofynnwch am ein 'Brochure'
Gwyliau Newydd

Y Sgwar, Llanrug
Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ff6n: 01286-675175
Ffacs: 01286-671126
E-bost: info@arvonia.co.uk
Gwefan: www.arvonia.co.uk

~

CAEATHRO
Fto":

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
(01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

WED! DYWEDDIO.
Llongyfarchiadau i Ann Hughes,
Erw Wen gynt, ar ei dyweddiad a
Dr Andy Gash, Y sbyty Gwynedd
a Llanddona.
WRTHY LLYw.
Llongyfarchiadau i 1010 Owen,
Cae Phillyp a Caio Iwan, Carrog,
wedi iddynt
lwyddo yn eu
arholiad prawf gyrru car.
LLA WDRINIAETH.
Edrychwn
ymlaen i weld Michelle Roberts
tu 61 i'r bar yn Nhafarn Bryn
Gwna yn y Ilwyddyn newydd ar 61
triniaeth lwyddiannus yn Ysbyty
Gwynedd.
GWYLIAU HIR Croeso adref i
Deiniol Hughes, Ty Mawr ar 6] ei
wyliau estynedig yng Ngwlad
Thai, gyda ymwcliad ychwanegol
i wledydd Malaysia a Singapore.

LLUNIAU
A LLUNIAETH.
Beth Iyddai'n well yng nghanol )'

gaeaf na noson

allan

-ymhlith

cyfcillion? WeI, dyrna'ch cyflc am 7.00 o'r gloch nos Wener, 23
Ionawr, bydd Megan a Tim Lloyd

yn siarad a dangos lluniau a
dynnwyd ar eu taith ddiweddar i
fynyddoedd
yr
Himalayas.
Gofynnir
i bobl
ddod
a
chyfraniad 0 fwyd ar blat er
mwyn i bawb fwynhau bwffe
bysedd
a chwblhau'r
noson
berffaith allan. Croeso i bawb.
CAPEL Y PENTREF. Disgwylir
cynnal yr ocdfaon canlynol yn
ystod mis Ionawr:
4:
10.00: Mr Dafydd Iwan
11: 11.00: Ysgol SuI
18: 10.00 Mr Tudor Ellis
11.00 Ysgol SuI
25: 11.00YsgolSul
Dyrnunwn Flwyddyn Newydd
dda i holl ddarllenwyr
Eco'r
Wyddfa yng Nghaeathro.

:Ngao[ig Ilasoen a fJ3{wycfdyn f}{_ewycfcf dda
oddi unth. baWD yn

EJ

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
·ASESU MEWNOL A CHYNllUN GOFAL
·GOFAl PERSONOL-BATHIO
·CYMORTH I GOOI A MYND f'R GWElU
·EISTEDD YN YSTOO Y DYDO
A GYDA'R NOS
• GLANHAU· StOPA COGINIO OWTIN
• CEFNOGI POBl
·CYSYllTU A GWASANAETHAU

ARBENIGOl
A ydych yn hoffi gweithio a phobl neu ffansi gyrfa newydd?
Mae Caredig Cyf yn awyddus i gyflogi pobl lIeol i weithio
gyda'n cwmru. Mae hyfforddiant a chefnogaeth trwyadl ar gael.
Rydym yn recrwtio yn gyson fel mae'r cwmni yn ehangu ac
angen gweithwyr I weitruo unai rhan amser, amser lIawn neu
gyda'r nos Am fanylion pellach cysylltwch a-

lola neu Ellis Wyn Jones ar-

Bangor 01248 672622· Uun i Gwener.Oriau'r Swyddfa g·Spm.

Ffon: 673096

oNED Fl ·INlEC· FFORDDY PARC·PARCMENAJ·GWYNEDD US1 4fG
FFON-01248 672622· FFACS-01248 672601
EBOST- Jrnst caredi .com

Gwasanaeth
Torri Lawr 24 awr
M.O.T. * Trwsio Ceir

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

Ar agor 7 a.m. - 10 p.m. bob dydd. Bwyd,
diodydd, papurau newydd, fideos, bara, lIefrith, ayb

9{_atfo{ig Llauien. a fJ3{W!Jdtfyn tJ.{g,wydtf Dda
oddi UJrtn

•

..

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts

~

Ffan : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

Blodau

Nadolig llawen
a diolch am eich
cefnogaeth
Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

oddi wrth

Alwyn a Sarah

Etholaeth Caernarfon

Penisarwaun Ff6n: 870605

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

i wneud apwyntiad

neu

ysgrifennweh atynt:
Swyddfa Etholaeth
8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu e-bost: williamshy@parliment.uk
alunffred.jones@wales.gov.uk

Rithoedd Celyn,
Coed Nadollq, 'Crem Pots' a
Rithoedd Drws.
8asgedi Planhigion,
Trefniadau blodau Sile.

RHODD O'R GALON YW BLODAU
7

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Fton: (01248) 670726

Cofiwch ddefnyddio

SWVDDFA POST BETHEL
ORIAU AGOR

(01248) 670261
LLONGYFARCHIADAU
i
Hawys Llwyd Price, 'Rynys,
Llanddeiniolen,

disgybl

6ed
am

Dosbartb ym Mrynrefail,
raddio gydag anrhydedd )'11 ei
arholiad
piano
Gardd
8
Associated
Board y Royal
School of Music
CLWB
BRO
BETHEL.
Dathlu'r Nadolig fu hanes yr
aelodau yng nghyfarfod mis
Rhagfyr a gyda chwmni difyr bu
i 32 o'r aelodau fwynhau cinio
blasus iawn wedi ei baratoi gan
staff Y Bedol. Y Parchedig
Marcus
Wyn
Robinson
offrymodd air 0 weddi ar y
cychwyn, ac ar y diwedd
diolchodd y Prifardd Selwyn
Griffith i Eunice Roberts a
Gwyneth Williams am yr holl
drefniadau, i bawb a gyfrannodd
tuag at y Raffl, i'r staff am bob
cymorth, ac anfonwyd cofion at
y rhai oedd yn methu a bod yn
bresennol oherwydd gwaeledd.
Dymuniadau gorau i bawb dros
yr Wyl a bydd y cyfarfod nesaf
ar Ionawr 6ed. yng nghwrnni
Selwyn Williams, Rhiwlas.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
UNDEBOL. Dathlu'r Nadolig
fu hanes aelodau'r Gymdeithas
hefyd yng nghyfarfod
mis
Rhagfyr gyda'r aelodau yn
cymryd rhan mewn can a
cherdd.
Croesawyd
pawb
ynghyd gan y Lly\vydd, Ieuan
Williams,
ac yna
cafwyd
amrywiol
ddarlleniadau
0
gerddi gan feirdd cyfoes, eitem
gan Dri Gwr Doeth, Laircan gan
Barti Merched, a cbanu carolau
traddodiadol gyda chyflwyniad
pwrpasol
i
bob
carol.
Diolcbwyd yn gynnes iawn i
bawb a gymerodd ran ac i'r
merched am ofalu am luniaeth
ysgafn ar y diwedd gan Myra
Griffith. Roedd pawb yn teimlo
fad gwir naws y N adolig wedi ei

gyflwyno

yn raenus iawn, a
dcrbyniwyd rhoddion iuag at
Ambiwlans Awyr Cymru.
Capel Cysegr. Gwasanaeth Bore
Dolig. Cynbelir Gwasanaeth y
Cymun Bendigaid yng Nghapel
Y Cysegr ar fore Dydd N adolig
am 10 o'r gloch yng nghwmni y
Gweinidog, Y Parch Marcus
Wyn Robinson, ac aelodau 0
Eglwysi y cylch. Dewch i
)'IDUnO a ni eleni yn yr oedfa i
gychwyn
y
dydd
mewn
awyrgylch
Gristnogol.
Bydd
unrhyw roddion
ariannol
a
dderbynnir
yn
cael
eu
trosglwyddo i gynllun 'Efe'.
Llwyddiant
Cerddorol.
Llongyfarchiadau
i Gethin
Griffiths, Dolserau, ar lwyddo
rnewn arholiad Gradd 6 piano a
gynhaliwyd
ym Mangor yn
ddiweddar.
Cyfarchion y Tymor. Dymuna
Goronwy a Mair Jones, Cilan,
Tan y Cae, Nadolig Llawcn a
Blwyddyn
Newydd
Da i'w
teulu, cymdogion a ffrindiau
gan na fyddant yn gyrru cardiau
eleni. Diolch yn fawr iawn am
bob caredigrwydd a gawsant yn
ystod 2008.
Diolch, Dymuna Beti Owen a'r
teulu ddiolch 0 gal on am bob
arwydd 0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd iddynt ar 61 colli
ch waer,
Megan
)'ng
Nghaernarfon.
Gwerthfawrogwn
y galwadau
ffon, y cardiau, yr yrnwcliadau
a'r arian a gasglwyd er cof am
Megan, at Ymchwil
Caner
Cymru, sef £670.00.
Dymuna Jean, Wenallt ddiolch
o galon
i bawb am eu
caredigrwydd
yn dilyn
y
driniaeth a gafodd yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar, Diolch
arbennig hefyd i staff Ward
Enlli
a'r Feddygfa
yn y
Felinheli.

Cewch groeso cynnes gan,
CLEO A SUSAN A'R TEULU

6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)
6 a.m.-3 p.m. (Sui)
10 a.m.-12pm
(Oiwrnod Nadolig)

L

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

a

A hefyd Paypoint, Loteri a
Pheiriant Tynnu Pres (Cashback)

Diolch am eich cefnogaeth drwv'r flwyddyn a
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb
g{atfo{ig Llauen a
fj3[wytfdyn r;.{f.W!Jtftf Via
oddi umh. 6awD yrr

R. L. DAVIES
Coed Bolyn Mawr, Bethel

Offer i'w logi ar gyfer:
• tyllu footings
• eli rio gerddi
• neu unrhyw waith
elirio safleoedd

41;;:1

Hefyd:

lie i wagio

sbwriel inert a
Hardcore ar werth
Ffoniwch am fanylion
neu

(01248) 671300
(07775) 638620

CYFARCHION
NADOLIG

BETHEL

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD ODA 0001 WRTH

ANN A BILLY HUGHES
A STAFF

'-ftt.f'-f~ttf

BETH E L ~'-f~~~

Ffon: (01248) 670106
Diolch am eich
cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

BETHEL
(01248) 670451

•

.

~

CYFLENWYR PORTHIANT

•

www.cerrcyrnru.com
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)
Fel cwmni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a gefnogodd em
busnes dros yr 18 mlynedd diwethaf. Rydym yn fusnes Cymreig sy'n
amcanu i roi gwasanaeth ceir praffesiynol ac i werthu ceir am bnsiau
di-guro. Mae gennym brynwyr proffesiynol yn telthio dwy fil 0
filltiroedd yr wythnos i chwilio am y ceir gorau am y prisiau isat.
Dyrnuruadau gorau ar gyfer 2009 i ddarllenwyr Eco'r Wyddfa ac
ystyriwch han fel adduned blwyddyn newydd. 'Rhoweh gyfle i
fusnesau Cymreig lIeol ddangos eu gwerth yn hytrach na
chwmniau dyfod ac archfarchnadoedd Seisnig!'

7{atfofig Liau/en. a 13[W!jtftf!jrL 7{r.wgid Dda

BWYDYDD ANIFEILIAID ANWES
GWERTHWYR NWY A GLO

Y Fachell
Llanddeiniolen
Ffon:

01248 670439
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

-

EISTEDDFOD BENTREF

-~

~ -~-~-

Cafwyd Eisteddfod
hynod 0
lwyddiannus
eto eleni, gyda
niter fawr 0 blan t ae ieuenctid yr
ardal yn cymryd rhan. Y
beirniaid oedd Karen Owen,

naws seremoni'r
tlysau - a
enillwyd gan Bethan Jones, Bl.S,
a Marged Rhys, disgybl yn Ysgol
Brynrefail.
Cefnogwyd yr Eisteddfod yn
ariannol gan lawer 0 fusnesau
ileol, a chyfranwyd tlysau bach

Penygroes (LIen a Llefaru),

gan nifer

Hywel Parry, Tregarth (Cerdd),
Nia Huws, Rhosgadfan (Celf),
Llinos
Hughes,
Amlwch
(Dawnsio Disgo). Y cyfeilyddion
oedd Glenys Griffiths, Manon
Gwynedd,
Manon
Dauncey
Griffiths, Deilwen Hughes, Sion
Elwyn
a
Helen
Morris.
Arweinyddion
y pnawn oedd
Mari Williams a Ffion Owen, ac
Ann I..loyd Jones ac Anita Owen
gyda'r nos. Margcd Rh)TS oedd
yn arwain yn y noson dawnsio,
Dymuna'r Pwyllgor ddioleh yn
fawr iawn i Mr Dylan Parry a
staff yr Ysgol Gynradd ynghyd
ac Anti Hayley a staff )rr Ysgol
Feithrin am eu eefnogaeth
amhrisiadwy
i'r Eisteddfod.
Diolch i'r plant air ieuenetid
ynghyd air holl hyfforddwyr am
eisteddfod
lwyddiannus
eto
eleni, Roedd cyfraniad Adran yr
Urdd, fel arfer, yn ychwanegu at

Eleni cyflwynwyd dau dlws
newydd, sef Tlws Llwyn Eithin
a Thlws Pare )' Wern. Diolch i
bawb hefyd a gyfrannodd tuag at
y RaID ac a fu'n gymorth igynnal
yr Eisteddfod eto eleni, ond yn
bennaf, dioleh i'r Ysgrifennydd,
Rhian Hughes, am ei gwaith
diflino ar hyd y flwyddyn, ac i
Gwyneth Jones, y Trysorydd, am
sicrhau gwobrau ariannol i bawb
oedd wedi cyrraedd y brig.

Rhai

0

0

garedigion y pen tref

Canlyniadau Eisteddfod
Bethel 2008
Dawnsio Disgo
Par BI 3 ac iau: 1: Amara a
Gwenllian. Par BI 4, 5 a 6: 1:
Lowri ac Elan: 2: Lowri ac Erin.
Grwp Bl 3 ac iau: I: Grwp Elan;
2: Grwp Gwenllian; 3: Gr\\'p
K)'le. Grwp BI ~, 5 a 6: 1:
Angylion Bach KeIJ)'; 2: Grwp
Rhianwen; 3: Grv..p \'\'illiam.

blaru blwyddyn Derbyn yrt barod i gystadlu ar y llwyfan.

y Bt~ddl~gol )"lg ,.~ghystadlel~aetll.Tlws LIenor CY111'adda Tlzlv,)sLle1~ol'
Uwc}lradd, sef Bet}tan J011.eS a Marged Rhys.

Cor Uwchradd.

Unigol BI 4, 5 a 5: 1: Elen Haf
Unigol Uwchradd:
1: FOur
Hughes; 2: Lois Jones.
Tlysau: Tlws Teulu Treflys:
Elen Haf (Cynradd); Tlws Teulu
Cefn Ffrwd: Fflur Hughes
(Uwchradd)
Cerdd
U nawd: Cylch Meithrin: I:
Tomos; 2: Mari; 3: Lois.
Dosbarth Meithrin: I: Erin; 2:
Mill),; Cyd 3: Cai a Sam. Bl 0: 1:
Elis; 2:Cacii; 3: Rb)IS. B11 a 2: 1:
Gwenllian; 2: Angharad; 3: Sion
Arion. BI 3 a 4: 1: Emma; 2:
Dewi; 3: Moli. Bl 5 a 6: 1: Elan;
2: Rhidian; 3: Sion Alun. Bl 7, 8
a 9: 1: Lowri; 2: Biry; 3: Caio. BI
10-13: C)Td1: Gwilym ac Enfys;
2: Gruff. Unawd Piano BI 1, 2 a
3: 1: Elan. Unawd Piano BI 4, 5
a 6: 1: Gwion Wyn; 2: Glesni;
Cvd
3: Alaw a Rhidian. Unawd
•
Piano BI 10-13: 1: Sion Elwyn;
2: Manon Elwyn; 3: Gethin.
Offerynnol BI 1-6: 1: Alaw; 2:
Richard ~ Cvd
3: Gwenllian a
•
Rhidian. OfIerynnol BI 7, 8 a 9:
1: Glesni: 2: ~iari Tachwedd; 3:
Caio. Offerynno1 BI 1 -13: 1:
i\ianon Elwyn; 2: Sion Elwyn; 3:
Gwilvm.
Alaw Werin Bl 1-6: 1:
•
Elan. Alaw \\'erin: BI 7-13: 1:
Lowri: 2: Enfys; 3: Catrin.
Unawd Cerdd Dant: BI 7-13: 1:
Lowri: 2: Enf,'s.
Deuawd Bl
•
7-13: 1: Lois a Catrin: 2: Lowri
a Cai; ~: Lowri a Ilid, Parti Bl 1,
2 a 3: I: Parti Sara; 2: Sblish,
Sblash, Sblosh, Parti Bl 4, 5 a 6:
1: Criw y Gofod; 2: Y Gofodwyr,
Parti
Uwchradd:
1: Parti
Lleisiau
Swynol.
Grwp
OfferynnoL: 1: Yr Eirth yn )' Teis
Gwynion heblaw am Gwilym.
Meimio i record: 1: Yr Hipis.
Can Gyfoes: 1: Llond Llwyfan
o Dalent a Gwilym.
Tlysau: Cwpan Boss (Ileisiol
cynradd): Gwenllian Griffiths;
Tlws Goffa W. G. Ellis (piano
eynradd): Gwion Wyn; Tarian
Ael y Bryn (offerynnol eynradd):
Alaw Huws. Cwpan Goffa Mrs
Joan
Foulkes
(11eisio 1
uwchradd): Lowri; Tlws Coffa
John
M. Williams
(piano
uwchradd): Sion Elwyn; Tlws
Teulu Pen Pare (offerynnol
uwchradd):
Manon Elwyn.
Cwpan Teulu Llwyn Eithin
(parti canu cynradd): Criw y
Gofod.
Llefaru
Cylch Meithrin: 1: Tomos; 2:
Mari;
3: Lois.
Dosbarth
Meithrin: 1: Cai; 2: Erin; 3:
Sam. BI 0: 1: Sion; 2: Elis; Cyd
3: Huw, Jac a Cadi. BI 1 a 2: 1:
Gwenllian; Cyd 2: Cai a Bed\l,ryr;
Cyd 3: Elin a O\vain Emrys. BI 3
a 4: 1: Moli; 2: Elan; Cyd 3:
Emma a Rhian\vcn. BI 5 a 6: 1:
Gwion W)rn; 2: Rhoc.lri; Cyd 3:
Elliwa Lo\vri. Bl 7-9: 1: Lois. Bl
10-13: I: Enfys; 2: Lo\vri; 3:
Marged. Parti BI 1, 2 a 3: 1:
Rabsgaliwns; 2: Parti Saron.
Parti Bl 4, 5 a 6: 1: Y Golau
Traffig; 2: Parti Hari. Parti
Uwchradd:
1: Darlien ar y
pryd: 1: Dyfan.
Sgets:
Y
Sgetwyr.

Tlysau: Cwpan Arian (llefaru
cynradd): Gwenllian Griffiths.
Cwpan
Konica
(llefaru
uwchradd): Enfys. Tlws Sian
Robinson (darllen ar y pryd):
Dyfan Coles. Cwpan Pare y Wern
(parti llefaru cynradd): Y Golau
Traffig.

LIen:
Meithrin: 1: Owain; 2: Hat; 3:
Gethyn. BI 0: 1: Elen; 2:
Shauna; 3: Ceri Rose. BI 1: 1:
loan; 2: Josie; 3: Heledd. B12: 1:
Angharad; 2: Huw; 3: Callum.
Bl3 a 4: 1: 1010; 2: Sara; 3: Ben.
BI 5: 1: Bethan; 2: Lisa Haf; 3:
Elain Haf. BI 6: 1: Adam; 2:
Ryan; 3: Emma. BI 10.....
13: 1:
Marged Rhys. Llinell Goll: Rita
Williams.
Unrhyw
ffurf 0
ryddiaeth Agored: 1: Gethin
Griffiths.
T1ysau:
Tlv.1s Cymdeithas
Lenyddol
(Uenor cynradd):
Bethan Jones Bl S.
Tlws Merched y Wawr (llenor
uwchradd) : Marged Rhys, Bl,
13.
Cwpan Teul u Llain yr Ardd
(unrhyw ffurf 0 ryddiaeth):
Gethin Griffiths.
Celf
Arlunio 2D: Cylch Meithrin:
Cydl: Hannah a Mari ; 2:
Tomos; 3: Lois. Dosbarth
Meithrin: 1: Gethyn; 2: Haf; 3:
Erin. BI 0: Cydl: jac a Ceri
Rose; 2: Lois; 3: Sion. B1 1: 1:
Ceriann; 2: loan 3: Tomos. BI 2:
1: 1010; 2: Huw; 3: Erwan. B13:
1: Rhys; 2: Sara; 3: 1010. B14: 1:
Elen; 2: Dewi; Cyd 3: Ffion a
Rhianwen. BI 5: 1: Gwenno; 2:
Elain a Bethan; 3: Lisa. BI 6:
Cydl: Elan ae Erin; 2: Adam; 3:
Richard. B110-13: 1: Greta; 2:
Bronwen; 3: Greta.
Gwaith 3D: BI 2 ac iau: 1:
Ywain Emrys. BI 3 a 4: 1: Elin
Mari, Bl 5 a 6: 1: Gwion W)'ll a
Hari Gwynne; 2: Gwion John; 3:
Gwenno Parry. B1 7-13: Sion
Emlyn, Graffeg Cyfrifadurol BI
3 a 4: 1: Elen Haf BI 5 a 6: 1:
Hari Gwynne.
Ffotograffiaeth: Bl 2 ac iau: 1:
Gethyn; 2: Gwenllian; Cyd 3:
Haf a Twm. BI3 a 4: 1: Dewi; 2:
Emma; 3: Elen. BI 5 a 6: 1:
Rhidian; 2: Hari; 3: Lowri. Bl
7-9: 1: Guto; 2: Sion; 3: Sion. Bl
10-13: 1: Gethin; 2: Llio. Logo:
Bl 1-13: 1: Rhidian; 2: Sara; 3:
Caio.
Collage: Bl 0, 1 a 2: 1: Sion
Arfon; 2: Lowri; 3: 1010 Ll}'T.BI
3 a 4: 1: Elen Haf; 2: Elin Mari;
3: Sara Dylan. BI 5 a 6: 1: Gwion
John; 2: Sion Dylan; 3: Gwenno
Parry.
Argraffu
neu Addurno
ar
Ffabrig: BI 2 ac iau: 1: Twm
Henri; 2: l-Iaf Mwyn. Bl5 a 6: 1:
Gwenno Parry. Ffasiwn BI 6 ac
iau: 1: Gwenno Parry' Cyd 2:
Lowri
Angharad
a Lowri
Angharad. BI 7-13: 1: Glesni
Filur
Tlysau: Tlws Celf Cynradd:
Hari G\vynne
Ifans; Tlws Celf
•
U\vehradd: Greta Fflur Jams.

•
•

•
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CADW

FUSUTORS
Nid yw'n syndod fod cynifer 0
bobl o'r fro wedi ceisio
ychwanegu rhywfaint 0 arian at
eu cyflogau
wythnosol o'r
chwarel drwy gadw fusutors neu
baratoi lluniaeth ysgafn ar eu
cyfer, Onid oedd )T hen fwynwyr
copr ar lethrau'r Wyddfa yn
gwerthu ychydig 0 de, bara a
chaws i'r rhai a fentrai i fyny ar
gefn merlod 0 westy'r Fictoria?
Ac y mae caffi Pen Ceunan t a
chaffi Haffwe (a rhoi iddynt eu
henwau llafar) yn parhau yn yr
olyniaeth hyd heddiw. A dichon
na ddaw Hafod Eryri (a rhoi
iddo ei enw swyddogol) neu
Gaffi Ben Wyddfa (fel y gelwir ef
gan lawer) i gyflawni'r un
gwasanaeth erbyn y fiwyddyn
nesaf.
Ond mae trigolion godre'r
Wyddfa wedi bod yn elwa o'r
fusutors ers dwy ganrif; yn
enwedig ers y cyfnod ble roedd
yn bosibl i drigolion perfeddion
Lloegr deithio i'r ardal ar }' tren.
Mae dig on 0 dystiolaeth ar gael
am rai o'r ymwelwyr cynnar yng
nghofnodion rhai o'r gwestai.
Mae Llyfr Ymwelwyr Pen y
Gwryd yn enghraiffi nodedig.
Croniclwyd llawer o'r hanesion
cynnar hefyd yn llyfr ardderchog
Dewi Jones JYwysyddiml Eryn.
Ond prin yw'r wybodaeth am
gartrefi a thai cyffredin oedd yn
manteisio aT y lymor g\vyliau byr
ac yn paraloi diod a lluniaeth i'r
rhai a fynnai gerdded i fyny'r
W)rddfa.
Cefais
fenrhyg
cofnodion o'r fath yn ddiweddaT,
ac fW)"n ddiolchgar ia\vn i Anila
Butler,
Llanfairfechan,
am
hynny. Yn ei meddiant mae dau
lyfr oedd yn eiddo j'w hen nain,
ac yr oedd honno yn paratoi
lluniaelh
i'r cerddwyr
a'r
dringw}T a fyddai'n teithio tua'r
cop a 0 Wesly'r Ficloria heibio
Bing ac i fyny'r alit serth. (Roedd
ei merch befyd, ef nain Anita,
yn g\veini ar yr ym\velwyr, ac yn
creu cryn argraff ar ambell un fel
)' cawn weld yn nes ymlaen).
Bu'n ddigon hirben i gadw Ll)r£r
Ymwel\vyr, a'r rheini'n cr)'llhoi
eu syl\vadau ynddo - boed am y
cywydd, y si\vrnai i'r copa neu
am )' lluniaeth a'r croeso yn ei
chartref. Mae'r llyfrau yn dyddio
o ganrif yn 01.
Mae'n bosibl fod y gwaith 0
baratoi lluniaeth a llelY wedi
cychwyn
rai
blynyddoedd
ynghynr gan Mrs Thomas, ond
mae'r llyfr ymwel\v)'r cynharaf
yn dyddio 0 fis Gorffennaf 1904,
a'r teulu 0 Lundain a arhosodd
yno yn 'very pleased i1zdeed with
lea: jusl relurJ"u~dfronl S1UlWdon.'
Dyna, wrlh gwrs, y math 0
sylwadau sy'n britho'r
ll)'tr
ymwelwyr: rhai yn siomeclig 0
fethu cyrraedd y copa ohenvydd
y tywydd neu ninder, ond pa\vb

yn brolio'r

lluniaeth! Mae'n
yrnddangos i Mrs Thomas fod
yn ymwneud a'r gwaith ers tua
1898 0 leiaf, oherwydd ceir sylw
yn 1905 sy'n nodi mai dyma
seithfed
yrnweliad
teulu 0
Lerpwl a'r bwthyn
i gael
lluniaerh.
Mae am bell un yn cyfeirio at y
celfi yn y bwth yn: 'Good old
fashioned Welsll hospitality; Lovely
lea and nice copper kettle and
candlesticks. ) A dyma hysbyseb
na ellir gwella arno: This country
is noted for famous things: Llanberis
for beauty, S,lOVJd01Z for grandeur
and Bing Cottage for tea.'
Mae rhai o'r dynion ifanc
oedd yo troi i mewn am baned
yn amlwg yn edmygu'r ferch
ifanc oedd yn gweini arnynt:
'Champion tea applied: lhoroughly
enjoyed it bui not better than the
angel that was uiaiting OIl 1~.'Ac y
mae ieulu 0 Wolverhampton, ar
01 brolio'r crocso a'r bwyd i'r
entrychion, yn dymuno: 'may the
.)IOtl1Zg lady live 1011g and marty tile
man as good as herself.' Yr oedd
James Boyd o'r Iwerddom wedi
dotio ar y ferch ifanc hefyd, ac yn
dymuno dychwelyd yn fuan 'once
more elzjoving 112)' lea and to be
served by the same young lady. '
Roedd mis Medi 1904 yn wlyb
a cheir aIDl)'\v gyfciriadau at y
tywydd. 'Had to ttJrll back wet
["rollglz. Got a go()d cea, al'Ld dried.
very kil1d people.) Y n ei ddilyn
ceir: 'I c01ljiml tile above i,l every
respect. J Ac yn dil)'Il eto: '/ cannot
add al1)lthitlg LO tlze above. Ollr Iwsls
did all i,l tlletr p(JWer to dry tlzree
Ilalf drowl1ed rats. Gave liS excellellt
lea. Hope to retunL 1l77der nlore
javoll."able condiciol1S so fizr as
weather is COtlCenled. '
Mae ambell un yn rhoi cynnig
ar bennill :
'Fair to look UpOl1J but Ilard to

cLilllh,
A'ld a jolly good lea u[ a nlucll

l1eeded tiltle.
Ond
yn
melhu
gyda'r
diweddglo:
(Grace and ple1zty Jzere abide,
C011Zforljl(JWs Olt every side,
1'lis is tile place for Ilze
W?len I'm far fr011z II01Ile. '
Mae eraill yn ceisio bod yn glyfar
tnvy ysgrifennu
pethau fel
'Missed tile view, bllt vieu)ed tIle
J

1n ist. '

Yn YSlod Mehefin 1905 daeth
nifer 0 fyfynv)/r 0 Goleg y
Brifysgol }'IJ1 Mangor i gerdded
yr Wyddfa, a chael croeso
bendigedig
yn
y
Bing.
Ysgrifennodd un yn Gymraeg:
'Y te gorau yw le lroed yr
Wyddfa.'
Ym mis Aws[ 1905 aeth
Herberet
Thompson
a'i
gyfeillion i'r copa gyda phabell,
ac aros dros nos ar Yr Aran er
ffi\vyn gwe1d )' ,vawr yn torri ~a

magnificent spectacle. '
Ar ddiwedd y llyfr ymwelwyr
cyntaf
ceir
sylwadau
arwyddocaol gan deulu 0 Sutton,
Surrey. 'We hate received 1110re
hospualuy here than anyuihere ill
our tour of three hundred and fifty
miles ... and deeply regret we could
IIOl "Lake the good lady understand
hou: thankful we were far tile civiLIty
and attention we received.' Mae'n
awgrymu nad oedd Mrs Thomas
yn deall digon 0 Saesneg i lawn
werthfawrogi'r
hyn roedd ei
hyrnwelwyr yn ceisio'i egluro
iddi.
Erbyn

1911, roedd y ferch
ifanc lanc.leg a fu'n gweini ac yn
plesio cymaint ar yr ymwelwyr
bron i ddeng mlynedd ynghynt,
wedi priodi, a cheir yr un geiriau
canmoliaethus am y ferch sydd
bellach •vn Mrs Davies.
•'.1ae'n arnlwg hcfyd fod y
traddodiad 0 gerdded i gopa'r
W}ddfa gan fyfyrwyr Bangor yn
parhau, a cheir cyfeiriad at y
'Bangor Summer School Party'
yn AWSl 19} 5 4Te da a chrocso
calon.'

Daw'r llofnod olaf }'ID mis
Gorffennaf
1917. ond mae'n
amlwg fod tudalennau wedi eu

torri allan, fel nad •vw'n bosibl
penderfynu
a barhaodd Mrs
Davies gyda'r gwaith 0 ddarparu
llety a lluniacth i gerddwyr yr
Wyddfa.
Dyna dros ugain rnlynedd 0
ddarparu gan ddwy genhedlaeth
o'r un teulu, ac y mae'r cofnod
canlynol gan deulu Earle 0
Woodford yn Essex yn crynhoi'r
profiadau a gafodd nifer helaeth
o yrnwelwyr yn ystod y cyfnod
hwnnw, After payitlg 10/6 to ride
lip this blessed old Snouidon,
we
found 011 arrival that tile uieather
conditions were more like a London
fog, and nothing bZ11 mist and wet to
be seen and fell, except some burnt
coffee at 6d a cup. J¥1? started to
walk down and after about one
mile, the mist Turned to a steady
d(JW11p071rof 'fine rain, which lasted
the rest of the way and wetted llS
right through. However, this is all
forgotten ill the splendid reception
and hospitality at this cottage where
we have been fed, dried and cared
for as if at home. Shall aluay: look
forward to C011Zitzgagain and unsl:
every success and blessing to tIle
mother arid fair daughter who
looked after us so ve1)' kindly. '
Does dim angen dweud mwy,

CANGEN YR URDD - CAEATHRO

Cangen yr Urdd, Ysgol Caeathro 1934 yn arddangos
holl fedalau a enillwyd ym Mangor

y darian a'r

(Rhes gefiz, o'r chwith): Jentzie Ol.liell, Lizoll HZiglzes, Ty'r YsgoL,
Cledv.r~'rl .70lzes, ? ?? (Callol): Mrs T.O.Hziglzes. y brifacllra'lves, 1jJ'r
Ysgol, ? ? Bet(v) Cen, ? Katie i\tlay, Jel11zie May, A'17lie JOlles
(pialzydd). (Yn eistedd): A JlJlle, A'ltt, Fferttl Kellt, POl1tnlg, Mirianz, ?
Je71lzie Owen, Hilda Willial12s, DWYlzWeJl, ? (Ar la7.l)r): ? Atzl'l Jottes, ?
Peri Williallts, ? Bobby Roberls.
Eisteddfod Genedlaethol yr Urcld
Daeth ymateb ar fyrder i hanes

ll,vyddiannau plant Caeathro }'n
yr eisteddfod ym Mangor yn
1934. Anfonwyd y llun gan Mrs
Peri Evans, Deiniolen, a oedd
yn aelod 0 gangen Caeathro ar y
pryd,
a rhestrir
enwau'r
mv;ryafrif o'r rhai a welir. Oes
rh)'\vun all }'cbwanegu ar yr
enwau? Gobeithio y caf fwy 0
wybodaeth erbyn y rhifyn nesaf.
Cerrig Milltir
Deuthum ar draws ll)rfr o'r cnw
Croeso i Gy"lnl yn ddiweddar.
Dim byd yn anarferol yn y teit},
ond roedd yr is-deitl yn ennyn
cb\vilfrydedd, sef 'Rydych \vedi
cyrraedd carreg filltir'. Llyfr

dwy-ieithog )"v h\vn )'ll lla\\ln
lluniau 0 gerrig milltir ac
anvyddbyst hynafol 0 bob un 0
hen sirocdd Cymru a rhai
Cymraeg a Chymreig aT hyd
siroedd )T gororau hefyd. Yr
awdur yw Chris Woodard, ac y
mae'r gyfrol yn hyrwyddo gwaith
Cymdeithas y Garreg Filltir.
B\vnad y gymdei tha~ honno yw
cofnodi a diogelu cerrig milltir y
\vlad, ond cofnodi hefyd hen
arwyddbysr ac unrhyw garreg
arali gydag af)Tsgrif arni sydd i'w
cael ar hyd ochrau ein ff')'I'dd
gwledig.
Sg\vn i sa\vl carrcg filltir sydd
o fe\vn ffiniau bro'r Eco? Oes vna
"
gerrig eraill diddorol ar hyd

ochrau ein ffyrdd? Soniais yn y
gorffenno1 am y ddwy gar reg ar
waelod a chopa Gallt Chwarel
Glyn o'r tu allan i Lanberis sy'n
cofnodi fod y ur wedi ei roi i
adciladu'r ffordd. Efallai fod
cerrig tebyg yn guddiedig 0 fewn
ein hro. Ewch allan dros dymor y
gwyliau i chwilio amdanynt, a
rhowch
wybod i mi erbyn
dechrau'r flwyddyn.
Ac i'r rhai sydd am wybod
ID\V)' am Gymdeithas
y Garreg
Filltir, ewch i'w safle ar y we sef
www.rn ilestone-society.co. uk
Llyfr am dai sydd wedi en
anghofio
Llyfr a gyhoeddwyd ddiwedd y
flwyddyn
'j\\' Forgotten Welslz
HOIJSes gan Michael Tree a Mark
Baker, gyda rhagarweiniad iddo
gan Dywysog Cymru. Yr unig un
yn ein hardal ill sy'n cael sylw 'j\V
Llwyn y Brain, Llanrug. Yn
anffodus, mae'n cael ei restru yn
y llyfr dan yr enw Seionr Manor
'also knoum as LIWYll )' Brain'. A
dyna'r carngymeriad cyntaf: y
gwesty y\V Seiont Manor, a
adeiladwyd
ar safle'r
hen
ffcrmdy, ond y plas )'\V Llwyn )'
Brain. Mae'r awduron wedvn
vn
•
•
disgrifio fel y sefydlwyd y gwcsty,
ac yn ychwanegu 'it is rather SCIll to
think of a brand-net» hotel adopting

the name of a nearby country house. ·
Anghywir eio! Pe bai hynny wedi
digwydd, yna Llwyn y Brain
Hotel fyddai enw'r gwesty
Mae'r gwallau hyn yn codi
arnhcuon am gywirdeb gweddill
y gyfrol, ond 0 leiaf, mae'n tynnu
s}'l\v at adeilad hynafol sydd
angen gofal i'\v adfer i'\v g)'flwr
gwreiddiol.
Angen gwybodaeth am
Beiriannydd
Y n 1946 symudodd Philip Harris
Jackson 0 Surre}', ble bu'n brir
arolyg)rdd
gyda'r
Sourhern
Rail\va)rs, i fod yn beiriannydd ar
Reilffordd yr Wyddfa. Roedd yn
b)'W yn Nbal y Don, Llanberis,
gyda'i \.,·raig, Claire Nanette. Bu
farw ym mis Hydref 1951 ac fe'i
cladd\vyd ym myn\'Venl EgI\vvs
Harlech. Erbyn 1959 roedd el
\veddw wedi symud i Ripon
House, Field Terrace, ac )rno y bu
hyd 1968. Nid oes son amdani yn
Llanberis ar 61 hyony. A fu fanv,
neu a symudodd o'r ardal?

Nabnlig 1ll1awtn a
fBlwUbbUn N eWllbb
IIba nbbi wrtlT
Richard S. Humphreys

ORIEL
CWM
~~

Cwm-y-g)o

FfOnlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math ar gael aT y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol
gan Artistiaid Ueol

TY WED I EI ANGHOFIO? LLWYN Y BRAIN

Porthaethwy
Llandudno.

a

Chyffordd

a Sarah
Jones
0
Blodau
Racca,
Pcnisarwaun,
yn gynnes
i'r
cyfarfod, Enillwyr y gwobrau raffl,
rboddedig gan Mr a Mrs Selwyn
Williams, rhoddwyr y te hefyd,
oedd Morfudd Jones a Sarah
Jones.
Llywyddwyd )' cyfarfod gan Mr
Dennis Glass yn absenoldeb y
Llywydd, [ohn Cantrell.
Croesawyd

Alwyn

BRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams,
Godre'r Coed. Ffon: 870580

Mae aelodau o'r teulu yn
awyddus i gael mwy 0 wybodaeth
amdano ef tra bu'n byw yn
Llan beris,
a hefyd,
beth
ddigwyddodd i Claire :\ anette.
Roedd Mrs Alice Roberts vn
bresennol ar farwolaeth Phihp
Jackson. Rhoir ei chyfeiriad fel
I.J)7s Cardog. l'v1aeAlice ac Enoch
Roberts hefvd
- .vn cael eu rhestru
ymhlith ). galarwyr - ond neb 0'r
teulu. Pam tvbed v• claddwvd
ef
•
yn Harlech? A oedd cysylltiadau
teuluol a'r ardal honno?
Byddai'r
teulu'n
falcb 0
dderbyn unrhyw wybodaeth.
Hen Enwau
Gyda diolch i SelW)'I1Griffith am
fy nghyfeirio at }' ffaith mai'r
Huw Lewis a gafodd les ar
ddaliadau ger Dinas Dinorwig
yn
1550
oedd
rheithor
Llanddeiniolen
ac awdur 'Perl
mewn Adfyd'. Unwailh eto, bydd
m\v)' o'i hanes, a hanes daliadau
tir aelodau eraill o'r teulu, yn
rhifvn
Cb\vefror o'r 1::,0.
•
A dyna gau pen y m\vd\vl ar
fl\vyddyn arall, gan ddymuno
Nadolig
Ded\vydd
i holl
ddilynwyr y goIofn, a diolch
unwaith
eto am yr holl
ymholiadau ac ymateb a fu dros y
flwyddyn a aeth heibio. Fell)!,
edrychaf
ymlaen
i glywed
gennych yn ystod Blwyddyn
NeW)'dd Dda cto i ba\vb sy'n
diddori yn hanes y fro.
Anfonwch cich sylwadau neu
c}'sylltwch a Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nanl, Llanrug,
Caernarfon
(Ffen:
01286
673515).

YREGLWYS
BRl~SBYTERAIDD BLYCHAU
ANRHEGION NADOLIG. Mae
ein diolch yn arbennig eto cleni i
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elldir
bawb a gefnogodd
Ymgyrcb
Dinorwig. Ffon: 870292
Plentyn y Nadolig a pharatoi nifer
T)rj\iOR
v NADOLIG. A'r sylweddol 0 flychau, Rydym yn
ddyledus 0 Ilwyddyn i Ilwyddyn i
Nadohg bran wrth )' drws, yr
Jcnrue Angharad Roberts am
vdvrn
vn anfon ein cofion anwvlaf
•
•
•
drefnu'r ymgyrch ae cleni i Gwyn
ar .(\\r<> Alice Thomas, 1 Bro Elidir
Hefin Jones am gludo'r casgliad
gynt, and sydd yn awr yn cartrefu
lleol 0 flychau i'r ganolfan
yng Nghartrcf Plas Pen Gwaith.
ddosbarthu -vn Wrecsam.
Llanberis. Hcfyd Mrs Laura
PROFEDIGAE1"H. Wrtb baratoi'r
Williams, Tan y Fron gynt, sydd
ncwyddion i'r Eco daeth y newydd
yn carrrefu vrn Mhlas Garnedd,
brawychus am yrnadaw iad un o'n
Llanberis. Gobeithio y ccwch eich
hAelodau Ilyddlonaf, sef Emyr
dwy Nadolig Llawen.
Williams, Clwtybont, drannoeih )'1:
Hefyd anfonwn ein cofion
oedfa nos SuI, Rhagfyr 7fed a
gorau at bawb yn yr ardal, gan
hynny ychydig dros ddeufis yn
obeithio y bydd i bawb fwynhau
yr W '" yl a gobeithio )' bydd i unig wedi colli ei briod, Joan.
Sanra gofio am )' plant. Nadolig
Rydym fel cynulleidfa wedi cael
Llawen i bawb.
ein bylcbu yn ddiweddar gydag
CLWB ORWIG. M\\'ynhaodd
ymadawiad
nifer 0 aelodau
aclodau y cl\vb Ginio'r Cynhaeaf
ymroddedig
a ma\vr )'\V cin
)'ng Nghanolfan BJue Peris yn
c)Tdymdcimlad UD\vailh yn rhagor
ddiweddar. Cyfl\vynwyd cardiau,
a rheulu'r di\veddar Emvr- Williams
blodau a chyfarchion pen-blwydd
yn eu profedigaeLh o'i golli ar
i Nellie Wyn Jones, Bert)' Ann
droth\\1"r Nadolig.
Jones ac Anne Williams gan l'v1r OEDFAON h)·d ddi\\edd Iona\Vf
Selwyn Williams ar ran Ll)'\\rydd
2009: Rhag 21: am 2.00 Parch
}' CI\\lb.
Harri Parri, Caernarfon. Oed fa
I~la\ven)'dd ma\\'r i'r ael()dau
arbennig i ddathlu'r Nadolig gyda
oedd dealt bod Cyngor Cymuned
IJuniaetb yn dilyn wedi ei haraloi
Llanddeiniolcn
wedi cyfl\\lyno
gan Caban. Rhag 28: am 5.30 Mr
rhodd 0 £100 i'r clwb. Rhodd\..,yd
Richard Lloyd Jones, Bethel.
g\v()hrau'r rafn gan Joan Glass,
Ionawr 4: am 2.00 Parch Gwenda
BeIJ 1Griffith a BetlY Bower.
Richards, Cacrnarfon Ionawr 11:
Dactb l\1r Tonv Griffith a Mrs
am 5.30 J>arch Harri Parri,
l'-1enai Grlffith 0 Benrre FcLin, Caernarfon.
G\vcinyddlr
}.
Caergybi, i roi arddangos[a a Sacrament 0 Swper yr Arglwydd
sg\\'rs inni ar gadw g\venyn. Mae'r
Ionawr 18: am 5.30 Parch Eifion
ddau'n arddangos a g\verLhu eu W. Williams
Llanfairfechan.
c)'nnyrch )rm marchnadoedd
y
Ionawr 25: am 5.30 Parch Ddr
ffermwyr
)TD
Llanberis,
Dafydd W}'I1 \X/iliam, Bodedern

DINORWIG

1

-

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
j'n holl gwsmeriaid ac i bawb ym mro
Eco'f Wyddfa oddi wrth bawb ym
musnes Ilefrith

EIRWYN

ILLIAM
LLWYNCOED

CWM-Y-GLO
Ffcn: (01286) 870563

1

/1
I

II

Diolch am eich cefnogaeth
trwy'r flwyddyn
, 1

yn dechrau am 10a.m.

Oydd Sadwrn, Rhagfyr 27
2 Canolfan Pen-llyn, Caernarfon, Ffon: (01286) 676040
Yn ogystal a dodrefn, cofiwch hefyd am ein dewis mawr
o GARPEDI; LLENNI a LLORIAU PREN

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB

NADOLIG LLAWEN A BLWYODYN NEWYDD DDA I SAWB
0001 WRTH

DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYDDYN

Noson c n Nadoli
oson 0 a r wy yn

.

Manylion Ilawn ein hamserlenni ar gael ar ein gwefan:
www.kmpbus.com
Dydd Nadolig a Gwyl San Steffan - Dim bysus
Dydd Calan, 1 lonawr 2009 - Dim bysus
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NBERIS) LTO

Y GLYN, LLANBERIS, GWYNEDD LL55 4HN

01286 870880
www.kmpbus.com
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VSGOL BRVNREFAIL
Loum Elena J011eS 0 dy Gwyrfai
ddaetn jtll fuddugo! Yl1g
nghystadleuaetb _v Gadair yn yr

eisteddfod eleni. DY11la'i stan hi:

Egin
Cripiodd
breichiau
hir,
melynaidd yr haul i fcwn drwy'r
ffenestr ben bore, yn goleuo a
chynhesu'r
ysrafell wely fel
ffwrnais
10. Yrnestynnai'r
pelydrau i fewn drwy'r bwlch
tenau
yn Y' llenni
melyn,
blodeuog a dawnsiai'r molecylau
llwch yn y stribyn hir, cynnes.
Tu 61 i'r lien anadlai'r awe! yn
ysgafn a mwyn, yn sibrwd a
sisial rhwng y dail ifainc,
gwyrdd. Safai'r coed yn gadarn
ond hamddcnol gyda'r adar bach
yo canu'n swynol ar eu cangau
eryf. Llithrai dwr y nant yn slie
dros y cerrig gan sboneio i fyny a
gwlychu'r gwair fel gwreichion
tan gwyllt yn ffrwydro.
Y n 61 yn yr ystafell wely
fechan gorweddai Lois yn glyd a
braf 0 dan ei gobenydd meddal.
Ymlaciai ei gwallt hir, rnelyn ar
ei hysgwyddau bychan brau, a
gorweddai
ei hamrannau
yn
ysgafn ar waelod ei llygaid cau.
Diniwed ac mor ifanc oedd ei
hwyneb
esrnwyth,
llonydd,
gyda'i thrwyn smwt yn anadlu'n
araf i lawr ar ei gwefusau llawn,
coch. Gwingai bob hyn a hyn, tra
cnvydrai ei meddwl yn ddwfn
me\vn brcdd\vydion
perffaitb,
)1mbell o'r b)rd a'i boenau brwnt.
Yna, yn araf dcg, cgyr ci
llygaid glas pefriol. Ymestynna
ei chorff yn bir reI pensil tcnau,
yn lynhau a chyfangu pob cyhyr
bychan. Egyr ci cheg yn llydan
gan lyneu cegiad anfcrth 0 acr i
len\vi ei hysgyfainl. Cama allan
o'r g\1I'cly clyd i'r ystafeII felen,
ffres. Agora'r Ilenni gan edrych
allan ar y caeau g\1Il)'rdd a gwel ei
thad yn gwcithio ar y cae gyda
Moss y ci }'n rhedeg 0 gwmpas
fel dyn g\vallgof.
Roedd hi'n ddiwrnod braf 0
wan\vyn a'r haul yn codi calon
pawb
gyda'i
r)'m
p\verus.
Pr(tnt:i<tj'r \vyn bach yn hapus a
lIon
drwy'r
gwlith
ar y
gwrychoedd a gl)rmai amdanynt
fel gwe pry cop. Roedd hi'n adeg
hardd ia\~n o'r fl\vyddyn gyda'r
blodau bach yn dechrau blaguro,
yn deehrau eu bywyd. Blodau
bychan yn agor ac yn newydd i'r
byd, yn gwcld yr haul am y uo
cyntaf. Bron fel Lois, yng
ngwanwyn ei by\vyd, new}'dd
droi un deg saith, gyda chymainr
o bosibiliadau a ehyflcocdd o'i
blaen. Roedd I...ols yn ddynes
ifanc yn dechrau tyfu i fyny ac
yn dechrau blaguro. Ar}' tu allan
roedd Lois )Tn hardd ac yn
blaguro'n grand, ond ar y tu
fe\vn roedd hi'n erino ac yn
gw)"vo. Tcimlai Lois fel ei bod
wedi'i charcharu a'i chaethiwo.
Hi oedd yn so\vnd yn ngwe pry
cop bywyd.
Hi oedd
am
ddinistrio
blagur ne\\'ydd, hi
oedd yn dwyn fflam. Hi oedd yn

lladd.
Boddai Lois yn ei thcimladau
euog, of nus ci hun. Roedd
popeth yn mynd rownd a rownd
yn ei phen. Roedd y syniad 0
ddinistrio bywyd yn bwyta ei
thu mewn, ac yn ei thagu. Deuai
teimlad
0
nerfusrwydd
ac
ansierwydd drosti, a oedd hi'n
gwneud y peth iawn? Lladd ei
phlentyn
ei hun. Erthyliad.
Dymchwel pob syniad hapus 0
fywyd diniwed y plentyn hwn.
Roedd y syniad 0 ladd plentyn
yo pwyso ar ei srurnog, yn corddi
IU fewn iddi. Teimlai fel chwydu,
gwagio ei chydwybod a'i daflu
ymhell oddi wrthi. Pam oedd
hi'n teimlo fel hyn? Gwyddai
Lois yn iawn na fyddai ci rhicni
yn hapus 0 gwbl, Hithau'n fercb
ffarm Ian, 10)7w,wastad yn mynd
i'r capel. Hi ocdd cannwyll
llygaid ei rhieni. Mi fuasai cael
plentyn yn chwalu eu pcrthynas
agos nh \v yn deiJchion.
Mi
fuasai'n dinistrio popeth i'w
theulu. Gwelai ei rhuban gwallt
eoch yn gorwedd ar )' bwrdd
WIth ymyl ei gwely, roedd y
rhuban yn clymu'n dynn am ei
chydwybod, ac yn crogi'r bywyd
a'r egni allan oboni. Tcimlai
boen annioddefol yn P\V}'SO ar ei
chalon, roedd hi'n gawod 0
euogrwydd. Roedd yr hol I boen a
gofid yn ei threchu. Llithrai ei
dagrau tawel )Tn araf i lawr ei
bochau. Beth allai hi ei \vneud?
Doedd ganddi ddim dewis, fe
geisiai bers\vadio ei hun mai
breuddwyd oedd y cyfan. Byddai
popeth wedi'i anghofio 0 [ewn
mis neu ddau. Fyddai'r plcntyn
)'n ddim ond atgof mud yn ei
meddwl, yn ddim ond cysgod
craith ar ei chalon.
Erth}·liad.
Lladd
plentyn.
Dinistrio by\v}'d ifanc. D\vyn
fflam b}'\vyd. Troi ei chefn ar ei
phlenryn ei hun. Beth oedd bi'n
ei wneud? Teimlai fel cacbgi, yn
afiach
0
hunanoI,
ei
chamgymeriad
bi ocdd hyn.
Mae'n rhaid iddi ei bar\vain ei
hun allan o'r smonach vma.
Ydv
hi'n ddigon cryf i fod yn fam?

Teimiai Lois fel y blodyn yn
gw)'wo'n
araf a Ilenwai ci
meddwl gydag anobaitb. Roedd
ei chalon yn sgrechian, yn cael ei
churo dro ar 61 tro nes ei bod yn
gleisiau
glas fel palrymau
celtaidd. Brifai drosti, ei dagrau
yn haUt a'i gwaed yn oer, tra
llen\vai
ei
llygaid
gyda
gwythiennau
bach eoch feJ
namoedd bychain yn barod i'\v
bwyta. Roedd hi'n crino y tu
fe\vn, yn marw. Rhocs ci llaw ar
ei bol gan [edd\vl a ailai hi [ynd
ymlaen a hyn? Roedd hi'n
din.istrio bywyd. Ailadroddai
byn yn ei meddwl fel t6n gron.
Er mor naturiol,
mor dlws
fuasai'r
plen Lyn, ei dd\vylo
bychan, ei groen esmwyth, ei
lygaid
trawiadol
yn synnu.
Gallai gau ei 11ygaid a g~'eld ei
phlentyn yn ei chcsail, yn saff ac
yn glyd. Ond, er hyn i gyd,

doedd ganddi hi ddim
Roedd hi'n gachgi.

dew is.

* * *

Cerddai i lawr )' eoridor hir
gw)'n, y paeut yn berffaith oer;
yn rhewllyd. Gwisgai amdani
ffrog
hir,
ddi-siap
las.
Disgynnai'r llcnni 11\V)ldyn llipa
am y llawr, Llenwai'r arogl bwyd
stel a'r bylif
diheintio
ei
ffroenau. Roedd naws oeraidd,
dideimlad, clinigol i'r llc. N id
bod dynol oedd hi rhagor, dim
ond enw dibwys ar restr faith y
doctor.
Gam WIth gam teimlai ei hun
yn syllu ond ddim yn gweld, yn
gwrando ond ddim yn clvwed.
Roedd hi'n llitbro i mewn i fvd
•
arall. Dyma ei chamau C) ntaf hi
i'r bywyd newydd o'i blaen.
Dyma ei begin newydd hi, ci
bywyd
newydd
0
iselder,
anobaith ac euogrwydd. Gwelai'r
drws o'i blaen a'r golau gwyn
lJachar yn ei dallu. Roedd fel y
drws rhwng nefoedd ac uffern.
Oedodd, edryehodd Lois yn 01 ar
ei bywyd melyn, gwyrdd, cynnes
a chlyd. Diferodd y chwys ocr i
lawr asgwrn ei chefn ac yna
eamodd ymlaen i'r dyfodol.

Band Pres
Hyn Gwynedd
a Mon yn yr
Albert Hall
Ddydd l\1awrth, Tach\vedd 13,
eychwynnodd criw 0 bob! ifane
o bob cwr 0 Wynedd a Mon dra\\r
i Lundain i gyrnryd rhan mewn
cyngerdd
a gynbali\vyd
dan
na\vdd Music For Youth yn yJ'
Albert Hall. Yn aelodau o'r
band, roedd ch\,re disgybl o'r
ysgol - Anest Bryn (Bl. 11),
Danial Ellis (BI. 11), Manon
El\vyn (Bl. 10), Sion Elwyn (BI.
12), Cai Jones (BI. 12), a Deelan
Jones eBI. 13), ac un eynddisgy,bl,
Lois
Eifion
0
Benisanvaun.
Nid cynryehioli
Band Pres Hj'J1 Gwynedd a Mon
yn unig ~Troeddem ond yn wir,
cynrychioli Cymru g)rfan yn y
neuadd
fawreddog
ym
mhrifddinas Lloegr.
A sut y digwyddodd hynny?
Gyrru
CD o'n
rhaglen
i
gystadleuaeth Music For You th
ddechrau'r
flW),ddyn a chae!
dr\vodd
i'r rownd
nesaf a
gynhali\vyd
yn
Neuadd
Symffonig Birmingham ym mis
Gorffennaf. Er nad enilion ni
\vobr
ar
y
di\vrnod
)'n
Birmingham,
cafodd
ein
har\veinydd,
Gwyn
E\'ans,
alwad ff6n gan drefnwyr
y
gystadleuaeth yo ei h)'sbysu bod
y beirniaid \vedi ein dewis ni i
gynrychioli holl gystadleu\vyr y
gystadIeuaeth ae y bydden ni'n
cael
mynd
i Lundain
i
berfformio yn yr Albert Hall yn
y Schools Proms.
Er mor hi! y daith, roedd hi'n
werth pob eiliad wedi cyrraedd y
brifddinas. Cyrraedd Gwesty'r

Ibis, yng ngorllewin Llundain, a
chychwyn yn syth am Kneller
Hall, neuadd
yn perthyn
i
gerddorion y Fyddin, a oedd 0
fewn tafliad carreg i Stadi wrn
Twickenham. Ond doedd dim
amser i oedi, a hithau'n tynnu
am saith o'r glocb erbyn hyn,
felly aethom ati i ymarfer ar
gyfer y diwrnod pwysig!
Y bore wedyn, a dim byd yn
galw tan y p'nawn, aethom i gyd
am dro i Oxford Street, stryd
siopio enwog Llundain. Gellid
dweud - nefoedd i'r genethod,
ond hunllef i'r hogiau! Aeth rhai
i weld Llysgenhadaeth America,
oedd ar y stryd nesaf Felly,
rhwng popeth, aeth y bore'n
sydyn i bawb, a chyn i ill droi
rownd, bron, roedd hi'n amser ei
throi hi am }' neuadd grom.
Cyrraedd
yno,
aros
am
vchydig eyn cael ein harwain i'n
hystafell newid ym mherfeddion
yr adeilad. Ac wedyn ymarfer
byr ar y 11wyfan. Wrth gerdded
oddi ar ~' llwyfan roedd pawb yn
siarad am yr acwsteg ac atsain
anhygoel y neuadd ac yn edryeh
yrnlaen
yn aruthrol
am y
perfformiad yn y nos.
Erbyn saith o'r gloeh roedd
pawb yn barod am y noson fawr,
Roedd ein perfformiad ni yn yr
ail harmer, felly cawsorn gyfle i
wrando ar }. grwpiau eraiII yn
perfformio.
Ae
yno
un
uchafbwynt
annisgwyl,
ac
cithrio eael pcrfformio
ar y
11\\yfan b~'d-eang, \vrth gwrs,
oedd i ni fod yn gyfrifol am
ddeehrau '[on Fecsicanaidd'
a
aeth 0 g\vmpas )7 neuadd nifer
helaeth 0 weithiau[ Nid yn unig
hynn)', mi \\Inaethon ni'n siwr
rod pa\vb yn y neuadd
yn
g\vybod ein bod yn Gymry dnvy
weiddi'r siant enwog "Ogi! Ogi!
Ogi! Oil Oil Oi!"! Braf hefyd
ocdd g\veld 0 leia' banner d\vsin
o ddreigiau cocbion yn chwifio'n
falch yn y gynulleidfa.
O'r diwedd daeth ein ha\vr
fa\"r, a'n perfformiad yn sicr yn
un i'w gofio - a pha\.vb yn y
neuadd yn amlwg wedi'u plesio
a'u 11\vyr ddiddanu
gyda'n
rhaglen
a seiIiwyd ar stori
Branwen, o'r Mabinogi, a'i hanes
yn mynd 0 Gymru i Iwerddon,
ac
yna'n
61 i
Gymru.
Dechreuodd
ein perfformiad
gyda ffanffer, yna jig Wyddelig,
gyda dau aelod o'r band, AneSl
Bryn a Gareth Rhun Jones, yn
dawnsio gwerin ym mlaen y
ll\.vyfan. Clo\vyd ein rhaglen
gyda G"-"Yf Harleeh i gyfleu
Bran\.ven
yn dyeh\velyd
i
Gymru.
Felly, gan g)rdganu 'Hen Wlad
F), Nhadau' \vrth adael )r neuadd,
i ffivrdd a ni yn 61 am y g\veslY
am noson 0 hwyl a dathlu!
Gwaetha'r modd, gadacl fu
raid ac, am na\v o'r gloch y bore
y diwmod wedyn, yn 61 a ni am
Gymru fach gan adael adlais
stori'r Mabinogi yn atseiillo 0
gylch waliau'r Albert Hall yn
L!undain.
SlOt-: ELWYN HUGHES

,

~

gae cefn

YSGOL BRYNREFAIL
cynraf

Enillydd Tlun yr Ifanc yn
Eisteddfod Ysgol Brynrefail 2008
FFIO~ ERIl\; WIl.l.It\.\1S, ERYRI

.

DanyDon
Cll"V1~110dd
gwallr
esmwytli
eurard Eurig wrth iddo gerddcd
ochr yll ochr gydai (frindiau
g()rall. Telll11<11 e1 draed blinedig
fel da II floc 0 gl)flCrit wrth iddo
lusgo'i l1l111 tua'r ysgol gall siarad
dcuddeg y d\\'SI11
'Di'n ymcnydd i heb 'di troi'n
1111,tel1yn iawn bora 'rna,' 111CdJ,li
lJalliel 0 OC]1f c)l\vith 1:.l1rlg JTIl
flincdlg.
'Na (i1111:.1: 1 1le<.1(.1
ai Mel r)rl1
gall dJ)'I)rfll gL1I, 'D}di 'llgl1()rll- i
heb dc.loc.1 cirus y SIOC 0 ddcrfr()
lll()r (tl;111"
Cll\'v::trdd()JJ y becllb,)'ll yn
llCllCI gan adelel Caitllll )'11 Cdl)'cll
yll fcdJ)rJgar 1 t)'11)' at )'r a"V\'r, ei
l)a_g y~~V)'clct Cill yll taro ci 110cllr.
'Be sy' C.Iltlin?· gotynI1(.)(icl
El1rig yll o.;yll, \~'(Il <;yJ\vi ll<ld

()cdJ Caitlill
)'11 )'rT1l1r1l1 g)'tl.l'r
ll'-v)r1. Hi oeuci yll eyc 11\\')'11 )' j l)C
fcl :lrter.lC. I cid\\lClld), ~~.'lr,d\ 11.1
sur rocdd Fllrtg .1 IlitllJlt \\'cdl
J(.ld )'11 gylll.l iIII 0 tij-j Ilclia II yn )'}
\\ytllJ10S g}'11taf ) 111 rTIIW) dd)'ll
l

saitll,

'0 dlrl1,' :l[el')odcl ~l11y~gwyu
ci pllell ,le cdr\'cll yll fiill elf )'
bech{,ry'll, 'a \\'~II i clli Cllwipio 'Cll
YlllCll11)'dd 1 111e\-\,l I I 'SJjp, I)'d)'}ll
)'11 bl\\)'ddyrl
dcg nt,ln, does '11a
(ldill1 ::tll1scr i'cll Il)1 cIIi!' A b,),cla
11Y11ny aCtl1 ar gdll.llll i l,l~'l' )'
pahll.lllt Olc i llll'\\"l dr\\y gialiall'r

y"gol.
'W'JVv,' 111l'clcl.11 MelfV11,
tlcdd 11)' lllla i gyd J.t 11dall ?'

'ile

EtJrig ci gl)CSall \\'rCll
Iddo cI...tecltl i la"'~r ar gadair
...
fro\\'n
blasrig VIl vr \'stare!!
Fathell1Jtcg. ESt) l1Jll1dd ei l)'t-rall
o'j fag a'll g()s{)d ,1r ) b\vrdd.
Llygadodd
y dil~lcn \VaiC!l o'i
flaell ac OCllllClliiodd, DocdJ elill1
\'llllacio
)'11 111)'11d j fod )'n )' \\'cr ...
yrna el,.\vaitll, gyda'r Jtllro \"cdi
rll0i taller1 lill\\)
oel1rog
0
YITllaciodJ

'"

"

~

I

r

"Yliliall

ilJ()(),

d g,tl1 ri

tad

yll

rllav;or
0 '\TJ11iall d\\']
,-,
ar )l bwrdd J 11Y1lhT\vel£11Iol. Al'tll
Ilygaid Etlflg 0'1' daflcn i Llaell yr
ystafcll
lIe rl)cdcl Caitlill
Yl1
•
cistcclcl )'lllySg
pl'dair gel1ctll
arall. Y ~'lI111P Ull()n)'11[
a'll
penllatl I la\\'r \VL'Ji C)'ch,,')'l1 ar )'
claGer1
~Yll1iatl
)'11 l1arod.
OCllllCiciillllu Elllig, gafa~'lodd )'11
ci
tcirll
ddt1
l,laCll
J
Vc;,grifC1l11l1
, ~

ar y ~';1itil,
r~ocdd
h()ft yll 111ylld i tad ) n
\\'ere; 111r ar:!11
Ar ddl\.\ e(.il1 Y pl)'nha\VIl
CllycllVv)'llllOJd

BWRDD YR fAITH
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roedd Eurig,
Mclfyn a Daniel )fll cistcdd ar wal
gardd gem. Daniel. Docdd dim
SOfl .iru Caithn }1.111 gnnodd
v
gl()cl1 \111 l1CIIt'1 .IC fe 11\" 11.111ner
'-,
awr wedyn. roedd y bcchgyn yn
l1WI11lW

ymlacio gyda diod

O(

r

hcu sron vdi wcdi bod
gall bob athro hcdd rw,' cwynodd
Eurig.
'Ia. gwrandwch 111:1I1t, da chi
"'111 rnlwvddvn
dec 11.1\\r, fvdtl
'YI till

#

J

,

""

I

dim am er j ddim lolian, 111aC
'r(~AU 0 'ch blacn!' atcbodd
Melfvn
droi 0 'i lais J\Vfll i
. gall
...
11I~Sl101)yddl'yd 111Jil1 ci athra\\rc~
C;Yll1racg,
Mis",
Pryddcrcll.
<:hv.:1rlldodd
,1111 11ir,

ond dllll
lllCdJwt pa\Vll ar

),'1- 11()g1Jl1

roedd

C.litll11,

'(;\vrar1d\vcll,

"vcll i

tlli f)'lld:

111Cdd:li Ellng ... t:>
(Tall 11Cidi() oddi .1r

\\'al. 'Pe drla i g.lcl gal:lel elr
C:.litlill \\'Cd)'ll.' A b')'ci.t Il)Un)·
bl,l::.gall1odd dnv)' r gi.it brl'll ilC i
};1\Vf)' ffordd .1'1 t)(;11 yll t'l blll.

)1

'Tyl'd

* * *

Caillirl,
pig<I'i
t)'11}'.'
Ill\\1TIi<llodd Et1rig \\ I tlll)'l llllil
g.lll t:i~rccld ar )' grisiall.
l{oedd
\\) (llll0o;; g)'fan \\'cdi l")l)d cr .. i
Ellrig dd\vClld )' b)'s.li'll <.;)arad
b')'lia Caitlul orld r()eJJ () \vedi
trio 1,()b dIlll. ffollil) 'I' ty, fll)11io'i
flu11 SY111l1doi IIi, gal,,\ yll y ry-,
011(1
docdd
t1a
byt!1 llteb.
l~ll()ddodd [ltrig y' flull yLl 01 )'11
l'i grlld a COlil)(i(1 i t)'ll)'.
C(.'rddodd
i lTll?\\ 11 i' I' vSr.l
, tc II
h\:)rtJ Ilc rocdd
ei f:1I11 \'11
•
!,.1'\.\ll'i
tlli(} \\lrtll \'. h\\'rll(.l ar ei
...
glil1iall.
•
'U11rll) W lwe?' gl)t)'1111()dd ei
f:l111, gatl g()di L'i plll:ll.
'Na,
dill}:
.Itt~l')()llli \• T1
ddi,llllYlledd
\\'rtll l'istl'(.ili dros
ftordd i'\\ 1:1111 ar )' b\\'rJd. 0'1
tl;1Cll rc)cdd pefl (\\'f () I);(ra II ac
a11111t:]] i datll'll \\'ccli l'j ~T\\Isgarll
o 'll C\VlllP<l~. L)Ull ()IId \\)'(11 tl0S
()l'd,l \\ledl bod JC )'11 bar()d roeJci
l) \\'tJI
(. Jt'] g'v'\'Jltl1 carLrc() 11 bl)b
11\\11(', t<_(aI1Ji lU.u pI)'Sllr gy'da'i
~\';1il~l
()cJd C';lLtlill. 1)'11:1 r(lcdd
ci illll \\'cdi d\\'l'llcl \\rrtll(). Orld
r()cdd Ellrig g),da Ila\Vel 0 \\'alt}l
IlL t)ld l)lld 11ili l)ellel () \\'cJi
:11lgll0fio :lIn el ilrilldiall. WeI
Cill11 f) Jl111fOblelli i \Idi Il}Tll11Y,
lllCJli)r1iodd.
Mae'r \Vythll()'iJU
lle::',lf Yllla't1 111Ylld I fuci )'11
ddlg()11 caled Ilc:l) ort'Oc1 pUL'lli alll
(~ai(lill.
Ac rocdd Eurig ~ II ia\....
'll llet)'d.
l~o{'dd )'r \-,"[11I1US Ilc::,a( \:1]
•
all0clcl iJ\Vfl, R()edc1 pl)b atl1ro ac
atllra\\'cs
)·tl
bl'\'vl'i tllio 'r
(IiSh'Ybll0n y'l1 g:t1ed. N Id oeeIcl
Ellrigv.cdi
c01elll\\'),1 b,)'cla Darlicl
.1 Mclt\TJl cre; Illl~llt'tld,
lleb 0.;01]
•
.lIll Caitlill
.1 lll'llcl
1'\\· bT\vcld
.1I11bell \\'aitll yll }' cl)riJ()r }'n
III I~~\)' i bag, g)'da g() I\v~110C Illl ~
,II t'i ll\\)rllcl).
R()cci(i El11,g,
1'v1L'lf)'11 a Danicl \\'cdl e)·tllll() Illai
PllCTll 3111 ci Jrll()1 iadflll roedd
C:.lirlill a dilll aralL
U11 alllscr cgv., I l)raf )'ng
11gI1.1nol1ona'>'T clstcddai Ellrig a
~clf\'ll .lr )' ~\'air Illactllll')ll a1'

ysgol, era pwysodd
Daniel .11' )' post rygbt. Rocdd Y
Nadolig wcdi hen fod ac nid
ocdd y tri bachgen wcdi cacl
llawcr o amser i ddathlu 0 dan yr
11011 bwysau gwaith. Roedd Eurig
wcdi ffcindioi
111111 ymvsg
pent) rau 0 bapurau gwarth rra
rocdd ci ll<..'l1111yn 111\V)'1111all gem
o MUJ10Pl)I}',
'11'11 ~\')'b()d he?' gt)fYl111()lid
Eurig, ·(I\.\~wcdi cael digou (.)'1'
)7

gwaith 'Ilia. 1)W1
augen l")l'ec bach ncu mi f),clcla i'n
Ill)11

1)\vYS.111

cracio"
'A f II na.' .1tebodd
Mel fvn,
'ond doe dim dcwis g.lt1dliul;
IIi
,

ond gwncud Y gwaith" Tawelodd
y ddau ,1111 funud ac edf)'cil()dci
Ellrig drl\\' ,Ir )' cri,,\' 0 blalll ylll
Inllel1 d ra\,,' r C:lt'.
'l)\V,'ll
gwybod, be al11 i 11i
fy·llCll.l\vr
i'r Jt()n all1 y d)7dd?! J:el
rueuJclll
y 11 arfer
\\ 11ClICi!'
eb) cl1(..)cjll Dalllci )'11 ltapu, ,
'Ie bTf... ' C)'Cll\V)'11Il0dd Ellrig
gall st()pi()'ll
'i)'d) T1 \-vrtll \veld
Laura, gCIIL'(]1 0'1' tlTl £1,\')lclc1)111 ,Ie
e£ yll rl111rh ro lllag Jt)rllt ,IC yll
gv.1L'Jdl1i ci cnw.
'0
ElII ig!'
111edd.li LJllra
...
IUe\V11 palllc.
'T\ rd )'11 S}'tlyll.
Mac Caitlill \'11
cae] ci b\\'li() !!,lll
•
ry\\' 11el1 llL>glau arltlif, r l)'1

\1101
at Caitlin
•
gafaelodd ) 11 er bag a'i harwam at
cyrraedd

y wal wrth ochr )r ffordd Fa\"r.
N eid iod (.1 )' dci au d rosti ga 11
gyrraedd rY crocsawgar Eurig
dcng tl1LIT1t1Ci, Ill' rocdd CI
fam wcdi dychryu o glywcd y
drws cefn yll agor, Ond. ar 61
clywcd }' ncwyddiou, fc: neidiodd
i helpu. Honiodd fam Canlin a
dacth 11i draw yT1 syth. Rocdd y
prynhawn
11\VI1IIW
yll
un
cmosiynol iawn i Eurig ac rocdd
)'11 rhaid idclo fylld )'11 61 i'r ysgo!
a'r 61 gwybod } buasai Caitlin yrl
iawn ohcrw \ dJ III allai ddcho
gyda'r 11011 ~TfIO. Ar 61 1'1' )'sgol
orflcn cafodd Mclfvn
a Daniel
,
\vyb()d
al11
yr
11t)!l
dULgw),d(.l iaclall.
'Felly d)'l1a pall1 rt)cd.d Ili'I1
pocni
JIll y T(;AU felly:
goi)TJln(1dd Dalliel, 'Ei rllJd ocdd
)'11 d\\'Clld CI l)()d 111'111'11\' dd\\ I?'
•
'Iel.' arcl)()dd Ellri~, 'llnd dol'S
dUll rhaid iddi IIi t\'\o\i g)'liag cf
ddilll In\\,\',
. diolcll b"th:
,
'Yr llCIl
SlllllilCb
l)J.cll.'
sil)I),dodd Daltiel yll flUl.
)'11111Cll

*
* *
weclV11 rocdd

.

Pvtllefrll)"
C:aitlill
,
)'1161 ati CI lllIIl )'11 IlapllS i gyd a'r
Cllis ar ci gv....
'Vllc:ll
bron
a
,
clitlanllll.
R(ll?dd
1Iitl),lll ;t'f
Pll111Cd do\h,lrtl1!'
I)ccllgyn YJl ci,ll 0 dall b\\y.,lll
LlJ111Ud,I
Eurig i'w dT .ll'cl a
arll0lia(lal1
{lllci dt)edd
l1Cb \'11
,
rllec.io(.ili fcl Y g'-V)rllt alll y ~')ltilltelf
Pl)Cll i C)'ITlail1 t :l111ll.111i11i tla\VT.
oellr Jrall y cae, a DJI111'J a l~()cdd )1 I)ccllgyn yll t:llch 0 gal'l
MelfY'11 )'11 (111)'11 \.\lrtll ci gefll.
Caitlill
yn t)1 bryci.l rlh",' ac \\'cdl
C)'11 idd)'11t JIILI cyrraed(l
yll .Igus
111)'11d a 11i i I.t\-\,1at )'r .1fon Jill
l'r cri\\T L'llfa'\'f g\vell)(.id f:llrig
l.,icnic. [{oedd Illalll Cairlil1 ,,'cdi
C,litJil1
yll llt'idi()
fel c\\ 11illgl'll
~'ara(oi 3111r~'\vial'tll 0 t\...·yd~Tdd
111\.'\\11 ~1allig () gall()l )' 1")1.111t ,I
blasu. idd)llll ,le t'istcddcllt ar
11,1111l1 :tIll )' c)'riJtl
Ffr;lflgcg,
~Jrrcg cnfl\.vr Ilyfll ar Ian }' d\\'f.
Tr(1Ltd Ml'lf) 11 a L1anicl i redt.:g
'0, Cait, 111Jl"r 1,rt'chdal1Jll
Illa'Il l)·f}I!' cl.,yth()dd
Melfyn,
Jllld:lll i ()Ilel Sl()Plllcid Elllig n Il\\r,
'l)cilli\\'cI1, tl': af
111ccldalyll
gall tTatlltl I 111C\VI1 I frcclldall
~I)tgel11 frJsgall111 ar 61 Caitlill,
dwrci a salac.l.
'la \vcl, 1113(' 111.1111 \vedi cacl
P.ll1 hT)'rllat'dc1odd Ellrig .It )'
CVriJll
rOl'dd C:,litlill \'11 cistcdd ar
111\\:" 0 JlllSCI' i \\tlC11J pCtl1311t-el
,
)' grisiall hycilaill oedd )'11 an\'aiI1
Cl)gil1io CfS j Ili SYIllyd i Jl1t'\V11
Jill y dn\'s, .l'i pllLl1 )'11 ci d\vyh'),
!:,')'da AntI r~lliall" a[('bl)dd Cairlil1
l,1\\Tell,
'C:aitltll?' g01)111l1l>dd Ellrig > II ~'lla
'bJ
......
dd ic;;ta\'T. 'I);] id j P 11(le 11i, f)'CI (I
l~ol'dd (:.lltlill 'l'j 111an1 \Vedl
poperll
)'11 ia\\'f1,
gci Ji \1,1<:1(.1' ';Yll1yd i 111CWll g)'lla ei Anri
Co(lo(id C.lirlill ci f111L'll \ II lUlia11, gall ad,lel l'i tr1au CfCltlC)ll
,II' 61 VII \'1'll~ll d\' 11()tl\'dd. Roedel
"')'(1\ II
'S III a Ill't ci dd\\'Ctld ll\'1l11a?!
Hllrig \\'ecli llL'I~,)ll C:airlil1 S) rll)'d
•
M,ll'r ;1rI10Ii,ld,lll \'11
11IC\\ n i'\\ Il)'st.lll·1I \\'el~' 11t'\\ydd
, dod, n\,\,'ll
.
ca\.l
f,l'•
Ill\\'lio
ac
rllll\:.,.'
\\)'1111105 )'11 l)1.
I~J)ueldt)lllJ CJirlill ei pllell )'11 III
'Hobria?' IllL'Cllieli Caillill
y'n
) 11 ci cl\-\)'Il) g<ln "'Ylo, ~111d dill1
dd i~lLl\V, gLlll eelr)'cll 0 !-.'\\.'lllfla"
Cytl i Ellrig gael b7Weld l1etb ()C'dcl
\vY'Tleball b(.)d 1011 v l1ccllg} n,
ar ocllr t'i 11\\'Vl1t'I).
'La!' atl'bl)dci \'• tri rei cor,
,
'Be: S}' ar ()CI1r d)7 \''Y11ell di?!'
'Wcl:
111cddai
Caitlill
VII
,
l)Ctf)'''gclf, 'd\\'i ()Ill) eisiau
d(.·ud
cb}cllodli 111('\\'11 .. ioc, gall cdf)'cl1
ar \', clais allil'rtll af ei Lll)cll, 'I)inl
dio)cll. Atll bob tlill1.' A (.,,11
, i'r
bl'cllgyt1 gacl )'lll:1teb
r()cdd
~' bl'chgyll 11a \\'Ilaerll
11)'1111,1,
gl)l)L'I t Ili ();)1'
Caltlill
wcd i ta 1111 el I')reiclljall
W) lL>JJ C:Jlclil1 yll f,,\'~' fy,tll
.1111d:.111Yllt"ll tyl11111 i Itle\'\n all}
g\vtsll.
Nltl ()edcl Eurig
)'11
garl y"'~T\V)'(.tl'l plll:TI.
'Nacl: tlll'(.IJai gall gl)'11l1, 't)' ~yl)od Slit i ynl.ltcb
fell)'
tltll()sodd )'11 ~t()IlJ g.-lll L'clr~:cll ar
IlI1J.d:
'I)Y 1)A1)?!!'
g\\'JcJd()(ici
I).lniel, a ocdd ;i'i I)'~aid ell' agor
,
IcJ )' pel1, "TIIgl)(.ld [\1ell}'n yrl
FLirt!!,
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WAUNFAWR

OUG
It BI.4\·
N~

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570
Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 65055{)

CLWB 300. Eni11wyr y Clwb 300
am Iis Tachwedd oedd: £30: Ms
Sylvia Thompson, 21 Bro Waen;

£20: Mrs Dilys Griffiths, 14 Tref
Eilian; £10: Mrs Ffion Haf
Hughes, Cae Trefor.
DY MUNO'N DDA. Dyrnunwn
adferiad
hapus
i Meirion
Williams, Stad Tref Eilian o'i
swydd yn ffatri Feranti, Bangor.
DATHLU PEN-BLWYDD. Dydd
Gwyl San Steffan, bydd Mrs Jane
Roberts, Glasfryn, Stad Bro Waun,
yn daihlu ei phen-blwydd yn 80
oed. Dymuniadau gorau am benblwydd hapus i chi, Jane.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
adref o'r ysbyry i Mrs Alice M.
Hughes, 3 Bryn Golau, ac i Mrs
Alma Jones, Tan y Fron, wedi iddi
dderbyn llawdriniaeth. Hyderwn
eich bod eich dwy yn teimlo'n
well.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
dymuniadau gorau am adferiad
iechyd buan i Emyr Owen, Yr

Efail, sydd yn yr ysbyty ar hyn
hryd.

0

Anfonwn

ein

cofion cynhesaf
hefyd at Marian Wyn Jones, sydd
wedi symud 0 gartref preswyl
Willow Hall) Caernarfon, i gartref
preswyl Llanrysilio, Ynys Mon.
CYDYMEIMWLN
yn ddwys a
Mrs Rosalind Owen a theulu Bryn
Mor yn eu profedigaeth 0 golli
mam a .nain annwyl .iawn iddynr,
CYFARCHION
YR
WYIJ.
Dymunwn anfon Cyfarchion y
Nadolig a'r Flwyddyn Newydd i
holl drigolion y pentref, a chofion
at y rhai sydd mewn cartrefi

preswyl.
PLAID CYMRU. Cynhelir Cwrdd
Blynyddol y Blaid ar Ragfyr 8fed
yng Nghaban Grefftau Antur
Waunfawr.
Ymhlith
gweithgareddau'r

flwyddyn fydd:
Noson Gyri (Ionawr 24), Swper
Gwyl Ddewi
(Chwefror 28),

Teithiau Cerdded a Barbeciw (Mai
a Gorffennaf). Does dim raid i chi
fod yn aelod o'r Blaid i ymuno yn
ein gwei tbgareddau cymdeithasol.
Manylion oddi wrth Eurig Wyn
(650512) neu Rob Jones (650370).

i holl gyfeillion yr Antur ym
mro'r Eco
.

Antur Waunfawr
01286650721

www.anturwaunfawr.org

·........................' ...............................................••
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

l

Siop Waunfawr

l

:

(Howard a Debbie)

:
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•
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•
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Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cymraeg, Cy/chgronau,
Bwydydd, Nwyddau Ty

~
•

•
•
•
•
••
•
••

••

Ffon:

(01286) 650834

Diolch am gefnogi'r fenter newydd
ar agor 7.30 - 6.30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)· 9.00 - 12.00 (Sui)
e-bost: siopwaunfawr@live.com

•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7{_ac[o{igLlauien.
a '13[wytfayn 'J\[?wytfri Vaa

oddi wrtli 6aw6 yn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION
WAUNFAWR Ff6n: (01286) 650218

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

Dewch gyda'r tren stem
o Gaernarfon ac aros

AM GINIO DA!

YR HEN EFAll, WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650235
Hefyd: Uned 10 TIR LLWYD, BAE CINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN -

Mae pawb yn

SlOP SGLODION Y PENTREF
THE VILLAGE CHIPPY
WAUNFAWR, Ffon: 650683

It"It yn dymuno

Nadolig Llawen a Itltlt
Blwyddyn Newydd Oda i bawb yn y pentref

masnachol

ac i'r cartref

OFFER CANFOD MWG ar gyfer y cartref
GOLEUADAU ARGYFWNG
---

-

LARWM TAN, a Ilawer mwy
i'w gweld yn ein swyddfa.

Rydym yn syrfio bwyd blasus drwy'r dydd,
bob dydd 0 11 am - 8.30 pm
A 'does dim rhaid dod ar y trenl
Cofiwch ... bob dydd Sui...
cinio traddodiadol
Bwyd cartref blasus
o gynnyrch Ileol

:•
•

•

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
0001 WRTH CARMEN A PHAWB
YN NHAFARN Y

•

Mae

Tegid a Samantha
Pritchard

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR
Fton: (01286) 650 291
yn dymuno diolch am bob cefnogaeth
y flwyddyn

yn ystod

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi 011.

*

*

*

0 LEIAF 60 0 WEL Y AU MEWN SlOC
5000 LLAlHEN SGW AA 0 GARPEDI
40 0 .3-PIECE SUITES'
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••
•
••
••
•

••
••

GENEDIGAETH.

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ff6n: 870740
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon; 872390

DY M UNA
Megan,
56
Glanffynnon, Llanrug, Howyn,
Ian a Nia, ddiolch 0 galon am y
gefnogaeth a phob arwydd 0
gydyrndeinliad tuag a~(
ar 01
marwolaeth Cled. Diolch am )'1'
holl roddion hael at Feddygfa
Llanberis a Ward Cybi, Y sbyty
Gwynedd.
Hefyd dymuna Megan Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i'r teulu a'i ffrindiau oll.
YSGOL
DOLBADARN19382008. Ar 20 Tachwedd
fe
gynhaliwyd

diwrnod

0

ddathliadau i nodi bod yr ysgol
yn 70 oed. Yn ystod y bore fe
gafwyd gwasanaeth arbennig yn
)'1' ysgol, Ceisiwyd dilyn rbaglen y
gwasanaeth agoriadol gwreiddiol
cyn belled ag oedd modd.
Gwahoddwyd
rhai oedd yn
ddisgyblion
yn yr ysgol 70
mlynedd yn 01 i ymuno yn y
dathliadau a recordiwyd y cyfan
fel archif ar gyfer y dyfodol.
Cyflwynodd Elin Mai yr emyn
'Cofia'n
Gwlad',
yr
emyn
agoriadol yn rhaglen 1938, a
chyfeiliwyd
iddi gan Iwan
Williams.
Cyflwynodd
yntau
hefyd gyfarchion feI un 0 brif
ddisgyblion Y sgol Brynrcfail a
rhannu rhai o'i atgofion fel cyn-

Gonad arbelLnig a gyjlzt'Ynwyd >'I'[
y sere'ftlotzi agonadaolj"l 1938 gall
_VT

adeiJodw)". i Gadeirydd _Y

RheolW"rtr.
-

ddisgybl
Rhanodd

mwy
diweddar,
}t Parch John Pritchard
rai o'i atgofion fel cyn-ddisgybl,
rhiaru
a llywodraethwr,
gan
gyfaddef nad oedd yn rhy hoff 0
fynychu'r ysgol ar y dechrau!
Soniodd Mr John Hugh Hughes
am atgofion o'i ddyddiau fel
Pennaeth, yn cynnwys ambell
ddigwyddiad
doniol ar deithiau
ysgol.
Cyflwynwyd
eitcmau
arnrywiol
gan
ddisgyblion
heddiw yo cynnwys pytiau am
hanes }'T ysgol a sefyllfaoedd o'r
Llyfr Log a'r Llyfr Cosb. Y n
ystod
y cyfarfod
hefyd
fe
gyflwynwyd Beiblau Cymraeg a
Sacs neg i'r ysgol gan Mrs Pitts a'r
teulu er cof am Mr \X1illiam John
Pitts fu'n ofalwr yn yr ysgol am
gyfnod.
Roedd
disgyblion
Blwyddyn 6 yn hynod 0 falch 0
gyfarfod Yncl Goronwy (Mr
Goronwy Owen). Roedd ef wedi
teiihio yn unswydd 0 dde Cymru
i fod yn bresennol.
Mae cf yn
dipyn 0 arwr gan }' dosbarth gan
iddo lythyru'n gyson efo nhw
dros y rnisoedd diwethaf efo'i
atgofion o'i arnser yn Llanberis
fel disgybl a 'pupil teacher'. Mae
wedi gwneud sawl llun hefyd i
ddarlunio
rhai
sefyllfaoedd.
Cymain t ocdd eu diddordeb yn ei
hanesion nes iddo ddod Jon 61 yn
hwyrach yn )' dydd i barhau i
sgwrsio efo'r dosbarth.
Y n dilyn y cyfarfod cafodd y
gwahoddedigion baned a ch vfle i
rannu mwy 0 brofiadau efo rhai
o'r plant hynafac astudio rhai hen
luniau. Gyda'r nos cafwyd disco
dathlu
a'r DJ oedd Martin
Roberts.
Diolch i bawb o'r staff am eu
gwaith yn paraioi ar gyfer y
cyfarfod ac i staff y gegin am
\vneud y deisen ben-blwydd.
Englyn y Dathlu
A'i gwallh }'Tl lla\vn gobeithion,
mae'r addysg
Nr ymroddiad ffyddlon
Y n c)'nnal )'r ardal hon
Drwy ei huchcl }mdrcchion.

Y

PRll·.O\RD1)IhUA:\ WYN

Rydyrn yn

hynod 0 falch 0 nodi bod Mrs
Sharon Davies wedi cael merch Alaw I ..lyfni. Pob dyrnuniad da i'r
teulu ifanc,
YN GWELLA. Braf y\V nodi bod
Mrs Gwenda Harding yn gwella
wedi ei llawdriniaeth.
Rydym
hefyd yn falch 0 ddeall bod y
Cynghorydd
Trcfor Edwards
hefyd yn gwella ar 01 bod yn yr
ysbyty
GWEITHGAREDDA
U'R
NADOLIG. Diolch i Sion Corn
am ddod i weld y plant yn ein
Ffair Nadolig ar 4 Rhagfyr ac am
dderbyn eu harchebion. Diolch i
bawb a gyfranodd at lwyddiant y
noson.
Nos Fawrth, 16 Rhagfvr, bydd
Gwasanaeth
Carolau
yn yr
Eglwys. Cyn diwedd y tymor
hefyd bydd y plant wedi cael cinio
Nadolig efo parti i ddilyn a tbaith
i'r Pantomein.
AILGYI"CHU. Bu disgyblion o'r
ysgol
yn
cystadlu
mewn
cystadleuaeth
creu
add urn
Nadolig 0 ddeunydd wcdi ei

ffrindiau am yr hol I gardiau,
anrhegion
a galwadau ffon a
dderbyniodd ar ei ben-blwydd
arbennig yn ddiweddar. Diolch
yn fawr hefyd am yr arian £300,
a dderbyniwyd at yr Arnbiwlans

Awyr.
~

CY:t~ARCHION
Y TYMOR.
Dyrnuna
Alwena,
8 Rock
Terrace,
N adolig
Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion gan na
fydd yn anfon Cardiau Nadolig y
tro yma.

DYA-iUNIADAU.

Dymuna

Goronwy
a Heulwen,
Stryd
Ceunanr,
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
o'r teulu a ffrindiau, gan na
fyddanL yn anfon cardiau eleni.
Gyda llawer 0 ddiolch am yr
ymweliadau ar galwadau ffon.
DIOI"CH.
Dyrnuna Trcfor a
Heulwen Edwards ddiolch yn
fawr
iawn
am
yr
holl
garedigrwydd
a dderbyniodd
Trefor yn ystod ei anhwylder
diweddar,

Nadolig

Hofferu

ddymuno
I...lawen a Blwyddyn
Dda i bawb o'u

ailgylchu.

Newydd

PRIODAS
AUR.
Dymuna
Stanley a Phyllis Jones, 60 Dol
Elidir,
ddiolch
i'r
teulu,
cymdogion
a ffrindiau
am )r
cardiau a'r anrhegion a gawsan [ ar
achlysur dathlu eu Priodas Aur ar
Dachwedd 29. Diolch i chwi oll!
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Ernest Owen, 8 Rhes Efrog,
ddiolch 0 galon i'w deulu a

cydnabod gan na fyddant yn
anfon Cardiau N adolig eleni.
COR MEIBION
DYFFRYN
PERIS
Ar Dachwedd 2Sain bu'r Cor yn
cynnal cyngerdd, ynghyd a Chor
Plant yr ysgol leol, yn Bodffordd.
Roedd elw'r noson i'w rannu
rhwng yr elusen, Tearcraft, ac
adran pensiynwyr }' pcntrcf

Disgyblioll a ellil/odd wobrau anI grell addllnuadau Nadollg 0 ddellf~vdd
wedi ei ailgylcllll. rrefnwyd y gysladlellacllL gan Gallolfal1 Arddlo SeIO'flt.

Gvvesty

SADWRN 31ain
IONAWR 2009
am 7.30
Tocynnau £10.
yn Siop Na Nag Caemarfon
Awen ~1enai. Menai Bridge

Megan Williams 01286 674013
Brian Richardson 01286 675446
Gareth Jones 01286 650812
16

o

a arn

LLANBERIS

FfOn: 870277

Gareth Owen )'" C!1f(jV!}110

JOHN EIFION
HOGIA'R WYDDFA
DYLAN A NEIL
PIANTEL
HOWARD HUGIIES
GARY JONES
SARAH LOUISE. MONTRE

C!lfei(rjtti{- Annette Bryn Parri
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda oddi wrth Aneuryn a'r staff

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Priodasau Dathliadau
Achlysuron Arbennig Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydlen Bar
Cinio Oydd Sui

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

Ffon:

Llanberis (0)870 832 9903

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddiumh ba'lvbyrl
Sychla?ha~.Altro
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Gwasanaeth

.. ~

~c...--:~

870088

NadOllg LI

r.

).~ ")

54 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon:

~

~II
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GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

'J{tU!o[ig LfO'lIJl'11 a t]3[W!Jr{a!JII fJ'{ewgtfd 'Daa

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis
(01286) 870922

www.fframia.com
Gwasanaeth Fframio Lluniau
Dewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan

www.Iframia.corn

Nadolig Llawen
A Blwyddyn Newydd Oda
i hall ddarllenwyr yr Eco

William Selwyn. Rob Piercy
Keith Bowen, Keith Andrew a mwy_
__

L-

: -1J; ~.

.~ra .:

Hoffwn ddiolch i'n
cwsmeriaid Ileol am eu
cefnogaeth trwy gydol y
flwyddyn!
Caffi Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefall
www.Gilban-GYf.org cabiln@GiJban-Gyf.org
01286 685 500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

E. w. Pritchard
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CENTRAL GARAGE, Llanberis
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TREFNWYR ANGLADDAU
!'{ar{o([qLlauen a '.B[u'!Jaay":"Wli'!Jtfl Vefa i 6a'lJlb!Jll Llanbens a'r cy(di

E9{wysSantPadarn

y;.

Nos Sur Rfia!1f~r 21:';11
"_;_:-~~__
. am 7.30!Jft
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Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

I

Ffon: (01286) 87020~
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Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444

* Gwerthwr Glo
* Olew Gwres Canoloq
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A'I FEIBION
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i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!
L-~

(Cor Unedig Eglwysi Llanberis)

£3. i Oedolion

Plant Ysgol

Gvnradd am Ddim

Tocynnau gan aelodau y Cor
~n~euaryd~s

~

~

.!/'.I.

I I
1.,

17ws Lienor Iau: Elin Owen
Tlws Llenot Uuxhradd: Anna
Gwenllian.

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffcn: (01286) 872407

.....

Camera yn nqotal Gwyndaf Hughes! Glasgoed, Llanrug. Ffon: 677263

EISTEDDFOD BENTREF
PENISARWAUN.
Roedd bwrlwm cystadlu eto cJeni
yn yr Eisteddfod Bentref, gyda
neuadd yr ysgol dan ei sang 0 rieni
a phlant ac oedolion. Y beirniaid
oedd
Elfed Morris
(Cerdd);
Carwyn John (I ..lefaru); Sian
Harries (Celf); Pat Jones ac Anita
Long (Gwalith Llaw a Choginio) a
\Vena Williams (Rhyddiaith).
Croesawyd un 0 frodorion y
pentref yn 61 fel llywydd, ac roedd
y plant wrth eu boddau yn
gwrando
ar atgofion
Sharon
Wooley o'r amser pan oedd yr
Eisteddfod yn cael ei chynnal yng
Nghapel Glasgoed, Pcnisarwaun,
ers llawer dvdd,
•
Mwynhaodd y plant hynaf )'
cwis, oedd dan ofal Geraint
George, ac roedd w yth tim yn
cystadlu am y wobr gyntaf.
Roedd
safon arbennig
i'r
cystadlu ar }' llwyfan gydag
enillydd y Rhuban Glas yn eu
plithl Cafwyd hefyd anrhydeddu }T
llenor ifanc, sef Elin Owen, a'r
lienor hy• n, sef Anna Gwcnllian
George. Mae dyled pwyllgor }T
Eisteddfod eta clern yn fawr i
Marina Jones a Dewi Hugh~ am
roi o'u hamser i hyfforddi'r plant
ar gy{er Y c)TStadlaethau canu, ac
hefyd i Ann lfans am hy[[orddi'r
parti adrodd. Cyfeil}'ddion
yr
Eisteddfod oedd Lois Eifion Jones
a Dewi Hughes.
Canlyniadau
Blwyddyn Derbyn: Call11: 1. Aron.
Adrodd: 1. Aron. Gwairlz Llaw: 1.
Enlli. ArLurlio: 1. 17.ahel; 2. Canvyn;
3. Enlli ac Aron. R}l_yddzailh: 1.
Aron; 2. Izabel; 3. Canvyn.
Meithrit}: Ca'lt~: I. Morgan; 2.
Elin. Adr()dd: 1. Morgan ac Elin.
Arlunw: 1. l'Aabli; 2. Joel; 3. Harri.
Blwyddyn 1 a 2: R}lyddiaitlz: 1.
Elin; 2. Twm; 3, Catrin BIen.
Arlunlo: 1. Elin; 2. Cai a l ..lion; 3.
loan a Cerl. Gwaltlz Llirw: 1. A1oi.
Cafllt: 1. Elin; 2. Twm; 3. loan a
Moi. Adrodd: 1. A1oi~ 2. Elin; 3.
"vm a loan. Partl Call1l: 1. Parti
Elin.
.8lwyddyn 3 a 4: Adrodd.. 1.
Catrinj 2. Am)'; 3. Catrln Sara.
Callzl: 1. Magi; 2. Catrin Ala\v; 3.
Amy. Rhjlddiaith: 1. Catrin Ala\v; 2.
Magi; 3. Lois. Arlutllo: 1. IJ()is; 2.
Emily; 3. ,\tiagt. Gwailh Llau.': 1.
Catrin Ala\",; 2. Magi ac Anna; 3.
Amy.
Blwyddyn 3, 4, 5 a 6: Cogznlo: 1.
Sian; 2. Nia; 3, Annia a Jordan.
Part; Ca'lu: 1. Parti J()rdan.
Blwyddyn 5 a 6: Adrodd: 1. Nia; 2.
Cein\ven; 3, Caitlin a William.
Calzll: 1. Nia; 2. Cein\ven ac Elin;
3. Cailin a William. RlzvddlQlC}I: 1.
Elin; 2. Nia; 3. Sioned. Arlunio: 1.
Cein\ven; 2. Sioncd a William; 3,
Sophie a Dur. Gwaitll Llaw: 1. Nia;
2, Si6n. [Jlun ar Gyfrifiadur: 1. Nia.
Cynradd: Pam Adrodd: 1. Parti
Anti Ann. F/otograffiaech: 1. Enlli;
2. loan; 3. Jordan. U,zawd !.)zatl0: 1.
l'Aagi. U,lawd
Offerytlll()/:
1.
William. Darllen o'r Betbl: 1.
William a Magi; 2. Nia; 3. Caitlin a

Jordan. Deuatod: 1. Mared a Tania;
2. William a Drew; 3. Nia ac Elin.
Dan 18: Meimio i record: 1. Grw p
Anti Jean Antonia a Sophie.
Bluryddyn 7,8 a 9: Canu: 1. Elli\v;
2. Lowri. Adrodd: 1. Glesni; 2.
Sean. Rhyddiaith: 1. Catrin; 2.
Katie. Guiaiin Llaw: 1. Tomes; 2.
Sean a Katie; 3. Catrin Heledd.
Coginio: 1. Tomos; 2. Scan a Katie;
3. Catrin.
Blwyddyn 10-13: Canu: 1. Anest
Bryn.
Rhyddiaith:
1. Anna
Gwenllian;
2. Anest
Bryn.
Barddoniaeth: 1. Rhian Elin.
Gwailh Llaw: 1. Anna.
Uuichradd:
Ffotograffiaeth:
1.
Catrin; 2. Katie. Unauid Piano: 1.
Anest Bryn; 2. Elliw; 3. Catrin.
Unauid OffeT)Innol: 1. Anest Bryn .
Poster ai Gyfrifiadur: 1. Anna; 2.
Catrin; 3. Katie. Cyjlu)'lziad 0 'r
Beibl: 1. Anna; 2. Sean.
Agored: Unrhyui ddaums Ulllg0/: 1.
Anesr Bryn. Ensemble LleZSIOl: 1.
John EiIion, Lois ac Anest. Parti
Adrodd: 1. Phyllis Ellis. Band
Cegin: 1. Anna Marie; Limrig: 1.
Li:t Jones. Brauiddegau: 1. a 2.
Anna Gwenllian .
Dros 18: Guiauh Llaus: 1. Phyllis
Ellis. Gn.{Jp Can }'sgafi,: 1. Pam
l'Aarina.
Buddugtl..~\·r _,'tzg flgh\'scadleuaeth ..\'
Cwzs: 1. Anna ac <\nest.

",41llza

(;wellli

iall:

Prii

Lenor

Uv.'cllradd

Elill. Oz.t'cn: Pn/ Lenor Cj llradd
1

...I

-
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YR YSGOL GYMUNED
Cynhaliwyd
Ffair
Nadolig
lwyddiannus
iawn nos Iau, 4
Rhagfyr, a gwnaed elw 0 £743.
Diolch i bawb a gefnogodd )' noson
mewn unrhyw todd ac )TIl arbennig
i aelodau 0 bwyllgor Cyfeillion yr
Ysgol am drefn u'r noson.
Dymunwn Nadolig Llawen iawn i
chi i gyd a diolch i bawb am bob
cefnogaetb
gydol }' flwyddyn.
Bydd yr ysgol yn ailagor i'r plant
dydd Mawrth, 6 Ionawr 2009.
CRONFA PENSIYNWYR
Pel Bonws Loteri. Enillydd mis
Tachwedd oedd Mrs E. Williams, 2
Bryn
Tirion
(rhif
33).
Llongyfarchiadaul Diolch i bawb
am bob cefnogaeth
ac am y
cyfraniadau tuag at y gronfa yn
ystod y flwyddyn.
CYFARCHION
YR
WYL.
Dyrnuna Mrs Nel Williams, 2 Bryn
Tirion,
N adolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd
Dda i'w
ffrindiau a chymdogion, oherwydd
afiechyd ni fydd yn anfon cardiau
nac anrhegion eto.
A~1BIWLANS
A\VYR. Mawr
ddiolch i bawb 0 ardal }'f Eco am
eu cefnogaeth iRhys Roberts, Bryn
Afon, Penygroes, pan oedd yn
rhedeg }' Great North Run.
Casglwyd
£784 iuag at yr
Ambi\vlans A\V\'T.
•
YSGOI. ~UL BOSR.~. Fore Sul, 7
Rhagfyr, aeth 15 0 blan t ac
ot!dolion ar dren bacll Rheilffordd

Ll}TQPadarn i weld Sion Corn yn
ei groto Nado1igaidd. Diolchir i
Si6n Com am ei eiriau caredig i
hob plentyn bach ac oedolyn.
Derbyniodd ). plant anrheg hyfryd
ganddo a mwynhaodd yr oedolion
bwnsh poeth a mins pei a bar 0
siocled. Bu'n fore llawn cynnwrf i'r
plant ac roedd croeso y Corrach
Cymreig a Rwdolff yn goron ar yr
hwyl. Dyrnunir diolch i Fiona am
drefnu'r cyfan gan roddi mwynhad
mawr i bawb. Bydd parti bach i'r
plant fore Sul, 21 Rhagfyr a bydd
yr ysgol Sul yn ailgychwyn y Sul
wedi i'r ysgol ailddechrau.
I..LONGYFARCHIADAU.
Ein
dymuniadau gorau i Dr Gwenllian
Parry,
Tawelfa gynt,
ar ei
dyrchafiad
yn ei swydd fel
Ymgynghorwr
(Consultant)
Seiciarrydd
Clinigol
yng
Ngwynedd.
Llongyfarchiadau hefyd i Eurgain
Haf gyda'i llyfr cyniaf 0 bedwar
yng nghyfres Siencyn a Dan
Draed. Cyfrannu at ddatblygiad
cymdeithasol
a moesol plant
rhwng 7-11 }'\v gobaith hynt a
helynt
Y crwydryn
unigryw,
Siencyn. Y neges Y'V Iod pawb, dim
ots P\VY ydyn nhw, yn haeddu cael
eu rrin gyda pharch.
DIOLCH.
Dyrnuna
Gwenda,
gofalwr yr ysgol Gyrnuned ddiolch
i Bwyllgor )'T Eisteddfod Bentref
am y talebau. Diolch 0 galon.
GWELLHAD. Gobeithio y bydd
pawb mewn iechyd da crb)'n y
Nadolig. 0 ddarllen gohehiaeth
Bethel,
gobeithio
fod Myra
Griffith, 6 Bryn Eglwys, wedi
g\\ ella \\ edi triniaeth yn Ysby'!)'
G\\','nedd.
•
PWYLLGOR
NEUADD.
-r:vnn\\j'd Clwb Cant Rhagfyr a'r
enill\\'\T
oedd: Nia Oliver, Gors;
•
Nia Lc\vis, PenJ)wll Coch; Efa
Tomos, Cricieth.
Ceir manylion am y Noson Wasael,
nos Fercher, 17 Rhagf)'f, )'n y
rhifyn nesaf. Cynhelir Cyfarfod
Cyhoeddus ar Ionawr 19 am 7.00
o'r gloch.
PRIODASAU
ARBENNIG.
Uongyfarchiadau
mawr i lrfon a
Hedd\ven, T)"r Ardd, Waen, ar eu
Priodas Arian ar 26 Tach\,'edd.
Llawer 0 gariad gan Elen ac I\\'an a
Carmen, ~ teulu a ffrindiau 011. Sws
fa\vr 1 Natn a raid gan Erin Fflur.
DYTTJuna
TrfCln a Heddwen ddiolch
•
o galon ) bawb am y llu cardiau ac
anrhegion ar }T achl)'sur hapus.
Pob dymuniad da hefyd i A\Tril a
Gcraint, Carebl 8 Bryn EgI\vys, ar
achlysur eu Priodas Ruddcm ar 21
Rhagfyr. Cariad rna\\'r 1 mam a dad
oddi wrth Dylan, Sioned, Rhian a
Ceirion a'r yng nghyfraith yngbyd
ar
\V)'rlOn
ar
\v)·resau.
M,vYllhewch y dathlu.
CYFARCHION
NADOLIG.
D)'llluna Mrs Blod\ven Prllchard,
I~l)'s y Gwvnt, Nadolig Ded\''Ydd a
Blwyddyn Ne,,,'ydd Dda i'w tbeulu,
cymdogion a ffrindiau.
EGLWYS
SA~TES
HELEN.
Fore SuI, 21 Rhagf)rr, am 11.00
bydd plant yr Ysgol Sul yn cyrnI)'d
rhan.
Bore'r Nadolig am 9.00 y bore
gweinyddir y C)-mun Bcndigaid
gan y Ficer, Llo}'d Jones. Croeso
C)'1les i ba\\,b.
Dymunir Nadolig Llawen i ba\\lb
yn )T pcntref a'r fro.

Parti Callu Blwyddyn 3, 4) 5 a 6

•

I

CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffon: 6n263

YSGOL CWM Y GLO.
Mae cyfuod Elen Davenport fel
myfyriwr yn yr ysgol yn dod i
ben ar ddiwedd y t} mor. Mae
Dosbarth
Peris wedi gwir

fwynhau bod yn ei chwmni dros
yr wythnosau a bydd ganddynt
hiraeth ar ei hol. Dymunwn yn
dda iddi pan fydd yn dychwelyd
i'r coleg y tyrnor nesaf.

Pant Canu Babanod 'Steddfod Penisanxaun

Elen Davenport /I)ldaphlant Dosbanli Meithnn.
Diolchwn i'n Cymdeithas Rieni
ac Athrawon wei thgar unwaith
eto. Cynhaliwyd noson Bingo
hwyliog y mis yma i godi arian
ac maent wedi trosglwyddo
arian ar gyfer prynu pum
cyfrifiadur newydd. Diolch yn
fawr gan y plan t i gyd!
Daeth Zoo I..ab i'r ysgol i
gynnal
gwei thdai
gvda'r
dosbarthiadau
1 gyd.
Roedd
cyfle
i gyffwrdd
rnewn
gwahanol fathau 0 anifeiliaid a
dysgu am eu cynefinoedd.

Pare; Teulu Nl- 'Hei Dad."

ArolZ -laj

CYFARCIIION Y NADOLIG.

ar adrodd a chanu

Dylan Griffith
Trefmor Allgladtiall AntI ibytlllOl a Lleo!
TROS-Y- WAEN PENISARWAUN
GU'(Iitil Ccrrig Bt'dtii
ClllflStl1lIlCtl, 1i'jlllltulll1Y II PI,erSt',I(J/
24 Alvr D!ldd

v

)'11

Glo sydd wedi bod yn dda gyda
ni yn ystod y flwyddyn hon.
LLONGYFARCHIADAU
i
Liam, 2 Dol Afon, ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 18 oed.
YN YR YSBYTY; Anfonwn ein
cofion gan ddymuno gwellhad
buan i Mrs Peggy Rowlands, 3
Maes Gerddi, sydd yn Ysbyty
Er}'ri, Caernarfon.
PEN-BLWYDD
PRIODAS_
Llongyfarchiadau i Heddwen ac
Irfon Hughes, London Garage,
ar ddathlu eu Priodas Arian.
DIOLCH. Dymuna Heddwen
ac Irfon ddiolch 0 galon i w
teulu, ffrindiau a chyrndogion
am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniwyd
ar ddathlu eu
Priodas Arian.
DIOLCH. Dymunwn ddiolch
)'D ddiffuant
i'r ffyddloniaid
sydd wedi gofalu am newyddion
i'r Eco drwy'r flwyddyn. Diolch
yn fawr.

Cape! (;()r//lI.'!IS Preifnt
Gtuasanaethu Yr Holl Ardul

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDFA
Cyrhaelhwch Mewn Steil Mewn Cerbyd Bolls

BOIce

Aft GYffft PRIOOASAU, PENBLWYOD ac ACHLYSUROM ARBEHNIG ERAlll

Daeth PC Neil Williams i'r
ysgol i gynnal gweithdai gyda'r
disgyblion i gyd. Diolchwn yn
fawr iddo.
Diolchwn i Ysgol Brynrefail
hefyd am y croeso a gafodd wyth
disgybl 0 Flwyddyn 6 y mis yma
tra ar ddiwrnod 0 ymweliad.
Roedd pawb wedi mwynhau ac
yn awyddus i gael mynd eto.
Mae gennym gyfnod prysur 0
hyn tan ddiwedd rymor, Rydym
yn edrych ymlaen i weld sioe
bypedau gan Saint y Gymuned.
Mae gennym ddau berfformiad
o'r cyngerdd
Nadolig - 'Y
Blwch', a pharti cyn i'r ysgol
gau, gan obeithio na fydd Sion
Corn yn rhy brysur i alw i
mewn.
Dymunwn Nadolig Llawen i
bob un 0 ffrindiau Ysgol Cwm y

Dymunwn Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
)'D y pen tref
UNDEB
Y
MAMAU.
Cynhaliwyd gwasanaeth 0 naw
IIi th a charol yn yr ysgol
gymuned Nos Lun, 8 Rhagfyr.
Yr oedd y gwasanaeth yng
ngofal
y
Parch
Robert
Townsend a'r organydd oedd
Dr. W. Munroe. Darllenwyd y
llithoedd gan yr aelodau. Ax 01}'
gwasanaeth cafwyd mins pei a
phaned a thrafodwyd rnaterion
perthnasol
gan arweinydd y
gangen, Mrs. Dorothy Jones.
Derbyniwyd
ymddiheuriadau
oddi wrth Miss Meira Williams,
Mrs Kathleen Jones a Mrs
Marjorie Roberts. Enillwyd y
raffls gan Mr Stan Owen, Mrs
Joyce Ranson, Mr Peter Taylor a
Dr W. Munro.
19

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd

DY1\1UNA Rhian Jones, Dulas, 4
High Street, ddiolch i bawb am y
cardiau, y blodau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn 60 oed yn ddiweddar.
CYFARCHION
NADOLIG.
Dymuna Iorwerth a Peri Evans, 5
Hafod Olau, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'r teulu
a ffrindiau 011 ym mro Eco'r
Wyddfa.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL.
Braf oedd gweld niter o'r aelodau
wcdi dod i wrando ar Miss Anna
Jane
Evans
0
Cyrnorth
Cristnogol. Crocsawyd hi gan y

Llywydd,
Pritchard.

Y
Rocdd

Parch

J ohn

yn

agoriad
llygad inni i gyd i weld y gwaith

eta roedd Cymorth Cristnogol yn
ei wneud trwy'r byd. Diolchwyd
iddi gan Mr [ohn u. Williams.
Bydd y cyfarfod nesaf ar 26
Ionawr pryd y cawn sgwrs gan Mr
Keith Jones, Clwt y Bont ar yr
Amgylchedd.
CYDYMDEIMLWN ag Edwina,
Die a'r teulu, a chyda Wendy,
Mario a'r tculu yn dilyn colli
mam a nain arbennig
yn
ddlwed dar. Anfonwn ein cofion
cynhesaf at yr holl deuJu.
LLONGYFARCHIADAU
mawr
i Cai Ap Ieuan 0 Clwt-y-Bont ar
lwyddo i gael ei felt du yn karate
yn Rhyl ar y 6ed 0 Ragfyr. Diolch
mawr i Sensei Sara a'r holl griw
yn Llanrug.

NADOLIG.
Cynbelir gwasanaeth
N adolig
Ysgol Sul Uncdig Deiniolen fore
Sul, 21 Rhagfyr am 10.00 y bore.
Croeso cynnes i bawb.
CYFARCHION
Y NADOLIG.
Dymun\vn
Nadolig Lla\ven a
Blwyddyn Newydd Dda i holl
drigolion y pentref a'r cylch ac
anfonwn ein cotion gorau at bawb
sydd heb fod yn dda yn
ddiweddar.
FFAIR
NADOLIG
YSGOL
GWAUN
GYNFI.
Cafwyd
pna\vn 0 nvrlwm yn Ffair
Nadolig yr Ysgol Gynradd dd)ldd
Iau, 4 Rhagfyr am 2.00 o'r gloch.
Roedd
srondin
gacennau,
teganau a ll)rfrau, fideos, srondin
grefftau Nadolig y plant, a chyflc
iharddu eich hun trwy beintio'ch
\vyneb neu'ch e,vinedd. Hefyd
roedd danteithion i fodloni'r dant
melysaf yn y stondln ffo\vnten
siocled lle'r oedd marshmallows a
GWASANAETII

Ffon: (872133)

1IrwyLhau a iogwrt ar gael hefyd,
ac i fodloni'r awch bwyd mwyaf
gyda chwn poeth a phaned a
theisen. Cafwyd cyfle hcfyd i roi
tro ar y rwba lwcus a'r tombola ac
i ddyfalu enw'r ci Legan a faint 0
farblis oedd yn y jar, dan ofal rhai
o ddisgyblion Blwyddyn 6 yr
ysgol. Rocdd y ciw yn hir i weld
Sian Corn yn y groro hefyd.
Un
0
uchafbwyntiau'r
prynhawn oedd tynnu'r Raffl
fawr, lle'r oedd rhoddion niferus
gan y staff yr ysgol, rhieni,
cyfeillion a chwrnniau lleol ar
gael. Rhai o'r enillwyr oedd: 1.

Plant Ysgol Feithrui Deuuolen ar Ddiuimod Plant Meum Augen wedi
g'WLSgO'Upyjamas i godi arian.
3. Rhys. Canu: 1. Rhys.

Bl.4: 1. Monique; 2. Connor; 3.
Lianne.
Bl.5: 1. Harryl; 2. Ffion; 3. Chloe.
Bl.6: 1. Catrin Llywelyn; 2.
Catrin Medi; 3. Stacey Wiliams.
Tlws a111ymdrech orau )"1 yr Adran
Lenyddol
dan
12: Catrin
Llywelyn.
Stori fer: Richard Llwyd Jones,
Bethel. Englyn: Richard Llwyd
Jones; Telyneg: Medi Vaughan
Wilkinson;
Limrig: Dewi ap
Rhobert, Talwrn, Ynys l\1on;
Llinell goll: Ann Wyn Owen,
Rhoscolyn,
Ynys
Mon;

Unauid Pres dan 10 oed: 1. Deian;
Basged fwyd: Kathleen Evns; 2. 2. Ffion.
Taleb Arvonia am £20: Eirian
BI. 5 a 6: Adrodd: 1. Sian; 2. Rhys;
Jones, 3. Bocs 0 winoedd:
Canu: 1. Rh\'S; 2. Sian.
Margaret Elen; 4. Taleb £20 igaffi
Dan 12 oed: Unauid Cerdd Dant:
Caban, Brynrefail: Mrs Carolyn
1. Rhv s: 2. Ane t. Alaui l~'171:1.
Jones; S. Cinio C'f\V iar (y cig yn
Anest: 2. Rhvs: 3. Sian. Parti
rhodd gan Siop Wavell, Llanrug):
Adrodd: Gencthod
Deiniolcn.
Osian Trefor Hughes; Tocyn £10 i Unauid 0}[81)'11,,01: 1. Steffan; 2.
Gaffi'r Ffownten (Amgueddfa
Damien. Camu El11}?I: 1 Rhys; 2.
Lechi
Llanberis):
Marina
Sian; 3. Alaw, Unauid Piano: 1.
Marzelos Jones; CD Pianrel
Rhvs.
•
(rhodd gan Annette Bryn Parri):
Parti Canu Bl.Z ac iau: I...leisiau
teulu 20 Hafod Olau; CD Em~T Bach 1..lanbabs, Parti CUllU BI
Gibson (rhodd gan Emyr): John
Cyfansoddl emyn I sefydlu achos
3-6: Lleisiau l\ta\\'r Llanbabs.
Jones, Ceris, CD BI}'n Fon wedi'i
Ymgais orau .\'r Adran Adrodd dan crefyddol neuiydd: Gareth V.
llofnodi:
Mrs
Richardson,
12: Sian. Ymgais orau yr A dra 11 Davies, Hen Golwyn; Ysgrif: T.
athrawes yn yr ysgol; Tocyn Trin
Williams, Abergwaun.
Gerdd dun 12: Rhvs
Meilir .
•
gwallt yn Headmasters, Bangor
U,10U'd Offerynnol dan 16: 1. Creu Brawddeg: Ann Wyn Owen,
(rhodd gan Vicky, Deiniolen):
Rhoscolvn.
Manon.
.
John Jones, Ceris gyda Deilwen
Celf a Chrefft
Dan 21: Unauid Cerdd Da111: 1.
Williams a theulu 5 hafod Olau,
James; U,lawd Alaui If/eri,1: 1. Arlunio
Deiniolen •vn ennill tuniau a Gwcnllian;
Unawd 1:>ia110: 1 . Ysgol Feuhrinlllosbartn Derbyn:
fisgedi 0 Morrisons a Londis,
(bore): 1. Emma; 2. Hannah; 3.
Gweno; 2. Sion; 3. Manon.
Llanrug. Cafwyd rhoddion at yr
Scarlett. (pnaum): 1. Eli; 2.
16-21: Adrodd: 1. Gwenllian;
achos gan Garej Beran a chwrnni
Sinead; 3. Dafydd. Bl. Derbyn: 1.
U'1awd: 1. Gwenllian.
bysiau Ieuan Williams hefyd.
Ruby; 2. Megan; 3. Kira. Bl1: 1.
Unauid Offerynnol Agored: 1. Sion.
Dyrnuna'r Pwyllgor Rhieni ac Call alia II 0 sioe gerdd: 1. James
Alis; 2. Rhys; 3. Nia. BI. 2: 1.
Athrawon ddiolch 0 galon am
Brandon;
2. Angharad;
3.
Mai; 2. Gwenllian.
bob cefnogaeth
i'r ffair a Darllen Darn ar )1 pT)'d: 1. Jenl
Corbyn. BI. 3 a 4: 1. Gruffydd; 2.
sicrhaodd elv.' teilwng i goffrau'r
Jake; 3. Shane. BI. 4 a 5: 1.
Lyn; 2. Sion Liam. Deliawd
ysgol.
Leanne; 2. HaITi; 3. Ynyr. Bl. 6: 1.
Agored: 1. Eleri a I..yndsey.
Cai Owen; 2. Tomos Gl)rn; 3.
U,tawd A law l~rin Agored: 1.
EISTEDDFOD GADEIRIOL
Rhydian.
Robat John; 2. Gwenllian. Hcr
GWAUNGYNFI
Unawd:
1.
Lyndscy;
2. Tlws a171 yr Yl11drec}lorau i blant Bl.
Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn
5 a 6 771l!'ZVn Arllillie: Cai O\ven.
Gwenllian.
Festri Capel Ebeneser
dydd
Gwaith Llaw
Cyfalzsoddl Enl)ttl DOtl: G\vilym
Sad\vrn,25 Hydref. Yn beirniadu
Bl Derbytz ac 1 a 2: 1. Becca Jones
Lewis, CaerID,bi.
Cerdd
oedd T. J. Williams;
ac Elin Worth; 2. Alis Jones, Dian
Cwpan alII Ylndreclz orau y,. Adrall
T.Iefaru a I.len: Y Prifardd
Parry ac Elli\v I Iaf; 3. Ela Jones a
Gerdd dal121 oed: Gwcno GI)'n.
Selwyn Griffith; Celf a Chrefft;
Cian Pleming. Bl. 3 a 4: 1. Sion
Adran Lenyddol
Pat Jones a Gwilym Wiliams.
Ysgol a Dosbarth Meithrin: 1. Alyn. BI. 5 a 6: 1. Calrin LlY"'el)rn
Roedd yr Eisleddfod eleni yn
Hannah; 2. Angbarad; 3. Iest)TI1. Griffith; 2. Osian Worth; 3. Ham
dathlu ei chwaTter canrif ac, er y Bl. Derbyn: 1. At1egan Owen; 2. Jones. BZ. 7-13: Steffan Warner.
ly\vydd
Slormus,
cafwyd
Ymgais Grall )111 yr Adra71 Celf a
Sophie
Roberts;
3.
Tira
eisteddfod
lwyddiannus
a Pritchard.
C/zre./fi 0 12-21: Elliw Hughes.
h\vyliog dros ben.
Gwau: BI. 3-6: 1.Catrin Medi
Bl.1: 1. AJis Jones; 2. Jacob
Enillwyd y Gadair gan Medi
Jones; 2. Ffion Warner a Carrina
Barton; 3. Jack Prytherch.
Vaughan Wilkinson, Caernarfon,
3. I..eannc
Marie
Bl.2: 1. Angharad Jones; 2. Beca Collines;
a'r Fedal Lenyddol dan 25 oed Jones; 3. Glain Hughes
Williams. A gored: 1. Brenda
gan Siwan Davies, Llanwenog,
Williams; 2. Katie Wyn 3. Diane
BI.3: 1. Cloe; 2. Lee; 3. Bethan.
Cercdigion.
Canlyniadau Llwyfan
YsgoJ a Dosbarth
Meithrin:
Adrodd: 1. Osian; 2. Emma; 3.
Hanna. Call1i: 1. Hannah; 2.
Bysus bach a mawr ar gael ar gyfer pob
Beca; 3. Osian.
math 0 logi preifat - nosweithiau allan,
Dosbarth
Derbyn: Adrodd: 1.
partlon, tripiau ac ati Gwasanaeth
G\vion; 2. Leon. Call1t: 1. I ...eon;
personol a thelerau rhesymoI gan
(01248) 361044
2. G\vion.
Bl. 1 a 2: Adrodd: 1. Alaw; 2.
Beca; 3. Alice. Ca1zu: 1. AJaw; 2.
RHIWLAS
Cian; 3. D}'lan.
B13 a 4: Adrodd: 1. Llio; 2. Rhun;

BYSUS RHIWLAS

D. P.0

ENS

Davies.
Crosio: 1. Margaret Bushell; 2.
Mari
Gryffydd;
3. Brenda
Williams.
Gwnio: Bl Derbyn ac 1 a 2: 1.
Bccca Jones; 2. Elin Worth; 3.
Victoria Williams ac Alis Jones.
Bl. 3-6: 1. Alaw I..cwis; 2. Lois

Regan
Jones.
Pwytb
Valmai
Cuipan

a Katie Spragg; 3. Gareth

Croes: 1. Mona Parry; 2.
Williams.
am Y cynnyrck gorau yn yr
Adran Gwau a Guiuio: Mona
Parry.
Coginio Bl Derbyn ac I a 2: 1.
Ellis Haf Owen; 2. Gwion
Griffith; 3. Deian Parry. Bl. 3-6:
1. Catrin Llywelyn Griffith; 2.
Ffion Warner ac Osian Worth; 3.
Prys Wyn Hughes. Uuxhradd: 1.
Elliw Geraint Hughes; 2. Steffan
Warner.
'Ibnli wen neu Froum: 1. Gwen
Gruffydd. Teuen Spumg Fictona: 1.
Valmai Williams; 2. Mona Parry;
3. Eirlys Hughes a Liz Owen.
DY11WIl ytL unig - Pasta: 1. Tony
Plerning; 2. Gwilym Jones.
Gwaith Coed: Prys Wyn Hughes
ac ennill yr ymgais orau yn yr
Adran.
Ffotograffiaeth:
Ysgol Guiaun
Gynfi: 1. Elli w Haf Owen; 2. Alis
Jones; 3. Becca Jones. Agored: 1.
Margaret Williams; 2. Valrnai

Williams; 3. Margaret Williams.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb a gyfrannodd at lwyddiant
yr Eisteddfod.
Cynhaliwyd
Pwyllgor
Cyffredinol yr Eisteddfod nos Iau,
13 Tachwedd, yn Festri Capel
Ebeneser, Dacth cynifer dda iawn
i'r cyfarfod ada 0 beth oedd gweld
mamau
ieuanc
yn dangos
diddordeb yn nyfodol y Steddfod.
Cafwyd adroddiad calonogol
gan y Trysorydd, Gwen Griffith.
Llawer 0 ddioleh
i Gronfa
Pamyfedwen, Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen,
Cronfa'r
Degwm,
yr Hysbysebwyr
a
chyfeillion )T Eisteddfod am eu
haelioni.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth bawb yn
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CANOLFAN OFFER WELDIO
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(01286)650720
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Dylunio / Design
Cyfryngau / Media
Arddangosfeydd / Exhibitions
Safweoedd / Websites

SWYDOOGION

Llyurydd: Hilda Parr)'; Trysorydd:
Gwen
Griffith;
Ysgnfennydd
Cerdd: Nia Morris; Ysgrifennydd
Llin a Llefaru: Eirlys Hughes;
Ysgrifennydd Gel! a Chrcfft: Ffion
Jones; Ysgrijell),ddwll Cyffredinol:
Lindsey Vaughan Pleming a
Sioned Evans; G~\frifol0111 gOSg/11
hysbysebion: Elena Williams.
Bwriedir cvnnal Eisteddfod
"
2009 vrn
mis Tachwedd
y
•
dyddiad i'w benodi.
Mae angen mwy 0 help ar y
pwyllgor.
Cysyll rwch gydag
unrhyw un o'r swyddogion os oes
gennych ddiddordeb .

•
CLOSIO
Diwrnod braf yn Llanberis, a'r
haul yn tywynnu;
diwrnod
ysgol, mac'n amlwg, a'r iard yn
llawn 0 geir; lori fawr yn
dadlwytho
nwyddau yn siop
Spar; a'r Farchnad Ffrengig ger
y Ganolfan. Dwi ddim yn siw " r
os oeddwn i gartref: doedd yna
ddim car 0 flaen y ty ? , beth
bynnag.
Fum i rioed mewn roced.
Ond rwyf newydd weld llun 0
Lanberis a dynnwyd o'r gofod
pell. Rhyfeddodau
lloeren a
chyfrifiadur
a'rn galluogodd i
edrych i lawr tua'r ddaear, a
chwyddo'r llun er rnwyn gweld
E vvrop, a Chym ru, ac Eryri,

a

Llanberis.
0 chwyddo'r llun
ymhellach, gwelwn strydoedd a
thai unigol. Mewn difrif Closio
at ein iy A ni 0 bellteroedd y
gofod, nes sylwi hyd yn oed fod
gwair yr ardd gefn wedi ei dorril
Ac ar W "yl ~' N adolig cawn
ninnau glosio a hoelio'n sylw ar
un man arbennig.
Bron na
welwn ni'r gwair yn y fan honno
hefyd, wrth glosio'n agosach a
gweld babi bach yn gorwedd ym
mhreseb yr anifeiliaid. 0 bellter
byd, a thros ofod y canrifoedd,
mae'r miliynau'n closio eto eleni
a[ yr Iesu a ddaeth yn Geidwad.
Arno fo y mae ein llygaid ni a
11ygaid pobl 0 bob rhan o'r byd y
Nadolig hwn.
Fe
glosiwn
at
breseb

Bethlehem am fod Duw ei hun
wedi gwneud hynny'r Nadolig
eyntaf hwnnw. Roedd hoi I sylw
Duw'r bydysawd mawr ar un
dref
feehan.
Roedd
hoi I
fwriadau Duw ar gyfer y byd a'r
ddynoliaeth
wcdi eu crynhoi
mewn un digwyddiad. Roedd
holl rym cariad Duw wedi ei
wasgu i'r un baban a aned yno'r
diwrnod
hwnnw. Bethlehem
oedd canol y byd. Roedd y
proffwydi wedi pwyntio at y
dref. Ond dyma'r awr yn dod i
Dduw ei bun glosio at y lle, a
chlosio mor agos nes iddo ddod
ei hun yn y baban bach. Mae
Ilygaid y byd ar y preseb o'r
newydd
eleni, ac nid yw
hynny'n syndod 0 gofio rnai
Duw ei hun oedd yn gorwedd
ynddo!
Y ng nghanol trafferthion a
chaledi ein byd, diolch am
bopeth prydferth a glan a wclwn
y Nadolig hwn: 0 hwyl plant
bach a ehariad teul u i gwmni
ffrindiau a haelioni dieithriaid.
A boed i Dduw ein galluogi
hefyd i syllu ar faban bychan
Bethlehem ac i glosio ato, yn nes
ac yn nes, fel y gwelwn ninnau
mai'r plentyn bach hwn },\J,I'r
Duw a ddaeth yn Oleuni ae yn
Obaith i ni.
Nadolig Llawen
iawn a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
ohonoch.
JOliN PRITCHARD

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD
DDA I'N HOLL DDARLLENWYR!

•

AR AGaR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FLWYDDYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARCIO 0 FLAEN Y BWTHYN • YN ADDAS I'R ANABL

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffin Williams
a Ilu

arlunwyr Cymreig eraill
www.ceullant.co.uk
(01286)872606 steven@ceunant.co.uk
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GWEFR YR HYDREF
Dyna'r unig air i ddisgrifio
cyfres gemau rygbi rhyngwladol
yr Hydref. Ennill dwy, colli dwy
yw'r record swyddogol ond, yn
ddiamheuol, enillodd y Crysau
Coch y parch a'r hawl i ymuno
a
phrif wledydd y gamp.
Dylsid fod wedi trechu De
Affrica,
ac
ymestyn
yr
oruchafiaeth dros Awstralia 0
fwy na thri pwyn t. Efallai fod y
gem ddi-fflach yn erbyn Canada
yn dangos nad yw y dyfnder 0
dalent ddigon trwchus ar hyn 0
bryd. Cafwyd ymdrecb daer yn
erbyn y Crysau Duon am 40
munud, ond cofir )T 'safiad'
urddasol yng ngwyneb yr Haka
am flynyddoedd maith.
Edrychwn ymlaen yn awr at
Bencampwriaeth y Chwe Gwlad
ac ennill y Grand Slam am yr
eildro yn olynol - camp na
chyflawnodd ser y 70a'u.
Cyn
hynny
bydd
y
rhanbarthau - yng nghanol yr
holl gecru - wedi dychwelyd i'r
frwydr 0 gipio Cwpan Heineken
Ewrop. Gyda gciriau Warren
Garland bod rhaid 'ennill eu Ile'
yn y garfau genedlaethol
yn
sbardun,
efallai gwelwn y
Gweilch
yn
cyflawni
eu
potensial,
yn enwedig gyda
Phillips a Henson yn 61 wedi
anaf,
ac mae
Byrne
yn
wefreiddiol ar hyn 0 bryd.
Mae Caerdydd
hefyd yn
chwarae rygbi da, agored a
chystadleuol.
A all stadiwrn
newydd
danio'r
Sgarlets?
Bychan )rw'r arwydd ar hyn 0
bryd. Mae'r Dreigiau - gyda
llawer 11ai 0 nawdd - yn
A

brwydro'n
galed, ond heb ~r
chwaraewyr
disglair.
Heb
amheuacth daw y cyfle gorau i
lwyddo 0 efelychu strategaeth
Gatland a mynd yn 61 at y gem
gyflym gynhenid Gymreig.
Digon i edrych ymlaen iddo
wedi'r Wyl, ond cofiwch y gem
fawr draw ym Methesda ar y
Sadwrn cyn y Nadolig, pan fydd
yr IIowgets
yn croesawu
Cacrdydd
ym mhedwaredd
rowod Cwpan Swalec. Dyna
beth fydd achlysur!

SUT MAE DAL I FYNY?
Bob hyn a hyn atgyfodir y gri
am gael chwarae pel-droed yn yr
haf. Buasai rhai yn dadlau fod
hyn yn digwydd yn barod gyda
gemau cynghrair yn gor-redeg
dyddiad swyddogol diweddu'r
tymor, Elfen arall yw'r tywydd,
a chyflwr anobeithiol rhai o'r
meysydd.
Digwydd sylwi wnes i ar dabl
cyfredol Cynghrair y Welsh
Alliance sy'n cynnwys Llanrug
a Llanbcris. Diwedd Tachwedd,
tri mis i mewn i'r tymor, ac mae
Llanberis wedi chwarae 7 gem
gynghrair a Llanrug 11 gem. Ar
y brig mae Rhyl wedi chwarae
16 gem. Oes mae llifoleuadau ar
)' Belle Vue, ond pam y fath
wahaniaeth yn y nifer 0 gemau.
Gormod 0 ohiriadau, gemau
cwpan neu 'free week'? Sur mae
adennill 9 gem. Y ffai th }'\'V ).
bydd rhai timau yn chwarae
dwy neu dair gwaith yr wythnos
ar
ddiwedd
y
tymor.
Chwaraewyr
ddim ar gael,
anafiadau, etc.
I mi nid yw hyn yn ddull teg
o gynnal cynghrair.

1. Pwy yw'r gogleddwr olaf i
ennill cap llawn i dim rygbi
Cymru, ac 0 ba glwb?
2. Beth oedd y llysenw ar y brif
stadiwm
Olympaidd
yn
Bejing?
3. I ba glwb ar gyfandir Ewrop
y chwaraeodd Kevin Keegan?
4. Pa dri chwaraewr 0 Gymru
fethodd giciau o'r smotyn yn

rowndiau rhagbrofol Cwpan y
Byd yn ddiweddar?
S. Beth vw
enw swvddogol
•
•
cartref tim criced Morgannwg?
6. Pwy oedd y tim diwethaf 0
Wyoedd i gyfarfod a Llanelli
yng Nghwpan Pel-droed EA.
Cymru?
7. Beth '!'v llysenw tim rygbi
Canada?
8. Pwy alwyd yn 'Welsh prar'
gao y sylwcbydd Alan Green ar
y radio'n ddiweddar?
9. Am sawl gornest bocsio
proffesiynol y bu Joe Calzaghe
yo fuddugol?
10. Mae Cymru yo burned yn
rhestr
detholion
Cwpan
Rygbi'r Byd 2011. Pwy sy'n
bedwerydd?
11. Ym mha dair dinas yn yr
Eidal mae tirnau Seria A yn
rhannu stadiwm?
12. Pwy oedd gwrthwynebwyr
cyntaf Llanelli
ar Bare y

Sgarlers?
13. Pwy }T\V'rddau Gyrnro sy'n
rheoli timau yn ). 'Premier
League' ?
14. PW)T}'W'r unig chwaraewr
rygbi 0 Gymru sydd wedi curo
y Teirw Duon hedair gwairh?
1S. Pa gricedwr sydd wedi
sgorio y nifer fwyaf 0 rediadau
mewn gemau prawf?

16. Pa un yw'r maes hynaf
sydd yn dal a'r hawl i gynnal

gemau rhyngwladol?
17. Gyda pha glwb rygbi ailddosbarth
y dechreuodd
Shane Williams ei yrfa?
18. Pa chwaraewr tennis sydd
wedi ennill pencampwriaeth
senglau y dynion y nifer
mwyaf
0
weiihiau
yn
Wimbledon?
19. Ym mha gamp y mae Barri
Griffiths yn ceisio llwyddo?
20. Ym mha wlad y ganwyd y
dyfarnwr
ar gyfer rownd
derfynol
Cwpan
Rygbi
Gynghrair y Byd eleni?
21. Pa dim 0 Gymru fydd yn
ymuno a'r Super League
tymor nesaf?
22. Pwy 0 fyd y campau )'W nai
yr awdur Gerain t Vaughan
Jones?
23. Bu Ray Gravell ac Orig
Williams yn cyflwyno Reslo ar
S4C. Pwy oedd yn sylwebu?
24. Cymerodd Terry Price ran
mewn pedair camp - Rygbi
(Undeb a Chynghrair), criced
a
?
2S. Pa brifardd ch waraeodd
rygbi dros dim ieuenctid
Cymru?
26. Pa gyn-chwaraewr Everton
y\V is-reolwr Wrecsam?
27. Pa dim yw'r 'Hen Wreigan'
yrnysg Seria A yr Eidal?
28. 0 ba sir yr ail-yrnunodd
Darren Gough a Swydd Efrog?
29. PW}I oedd y ddau Gymro
olaf i chwarae yn rownd
dcrfynol Cwpan FA. l..
loegr?
30. Pa un y\v'r maes pel-droed
uchaf uwch lefel y mor yn )T
Premier League?

PENCAMPWYR NISA? CIT NEWYDD LLEWOD LLANRUG
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Rheolsoyr a chuiaraeuiyr dan 16eg Llewod Llanrug yn derbyn cit neuiydd oddi umh eu nodduiyr; Pally S}lok~~ (per~he~11og)a Robert Lovelock
(rheolwr) Yr Ystorfa, Nisa, Llanrug. Llauier 0 ddiolch iddynt am eu cefnogaetb hael t r hogia ifanc lleol.

