,
Yn y rhifyn hwn:
• Ble mae 'Genod Ni'?
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tud.3

• 0 Siambar Selwyn

tud.IS

• Doctor Dail Nant Peris
• LIwyddiannau Ieuenctid
y Fro

tud17
tud17

PRIS SOc

PENCAMPWYR
CYMRU
y sgwad oedd:
1. Carwyn
Eddy,
2.
Gry£fydd Iohn, 3. Gwion
Williams, 4. Iwan Price; 5.
Louis Williams, 6. Gethin
Maxwell (Capt) (Chester
rei, 7. Daniel Bell;
[Oodham
Fe)i 8. Ezra
Warren;
9.
Richard
Cashman,
10.
Jamie
Mc.Daid [Wrexham PC) +
Cyrnru, 11. Ian Williams,
12. Dyfan
Coles;
13.
Tomes Emlyn (Oldllalll
Fel, 14 Sam Markham,
15 Sion K) lei 16. Gavin
Willianls.
Brynrefail 3-0 Barry
Comp
Cethin Maxwell, Iwan
Mwyheuais y Ifeinal yn [awl'
iawn. Roedd )' drwrnod i gyd

gem

~ciml:\J

yn brofiad arrhygoel, Roedd Iel

Brvnrcfs oedd y tim gorau ar Y

diwrnod.

calcd ond roeddym yn well
na'r timau eraill i gyd.

bod
yn
chwaraewr
protlesiyno], yn cael tynnu
Iluniau
a
chlywcd
y
gerddoriaeth
champions
league wrth gerdded allan ar y
cac. Rocdd y cac yn anhygoel,

Roedd y Ifeinal vn Ifantastic.

szoriais hefyd ac roedd y
yn wych Roc<.l<.l C\.lro'r
cwpan yn anodd an"} cin bod
wcdi clrwarae yn crbyn timau

IWAN PRICE
Ccfnwr canol y t'irn

cae plastic efo gwair!! Rocdd y
}TJl

Price, Sion Kyle

gyffrous ofnadwy ond

Anhygocl bod

yt1

nhim pel-

droed gorau Cymru.
SMl MARKHA~l

Chwaraewr canol cae

PENCAMPWR

TRAWSGWLAD
CENEDLAETHOL
YRURDD

'"

CaRON MaN I'R
GOLYGYDD CHWARAEON

Nill enwnrnmn
r,.~()(I()l ~:'lwn

VW Il111!! dunnomen KIcl12ftl LIWVtl Junes unu
yw (..: lonsyf:'lrcl"l y 11...:" 11""r\ yl"lg l).glt~ll'lol

llwy~~i~'lIliJ1rl
iJtllll,;~~i~\l
ic,;~<,;n~ticJy fro,

Ef oedd enillydd haeddiannol

Coron Eisteddfod Mon yn

Amlwch. Ymlaen am y Gcnncdlaethol ...

LluI1.!;)'Iorclucduu 1 Is..icran Forrest o Yegol Llo.ru\.lS' Wodi Iddo
eumll Tlws Traw, Gwlatl Yr Urdu, rhanbanh Eryri acth
ymlaen 1 gipio'r Tlws Cenedlaethol i rai dan 9 draw yn
Abcrysrwyth. Tipyn 0 gamp.
1

DYDD/AD A LLEOL/AD PLYGU'R ECO

----------------------------------------------~--------------~
I_R_h_lfy_:_n

D_:yddiad C_:op:..._I__

D_::y_d_diad
Gosod

Oyddlad

Ble

Plygu

lau 30 Gorffennaf

Bethel

Geratnt Elis

Medl

Sui 24 Awst

lau 3 Medi

Bethel

Goronwy Hughes

Sui 30 Awst

Tall y Clogwyn,
Llanberis, LL55 4LF
F£6n: 01286 871 562

GWAITH

Geraint Elis
GOLYGYDD CHWAAAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(0 1248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYOO HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
LJanberis (870740)
eifionroberts132@btinternet.com
TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST
Olwsn Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)
GOHE9WYR

PENTREFI

DEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)

BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
5RYNREfAIL: Mrs Lowrl frys AolJensWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan. Bryn

Gwna (677436)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,

Bedaton. Ceunant (650799)

2012
Annwyl Cyfaill
Yn ddiweddar
mac'r Urdd
wedi bod yn trafod gyda
gwirfoddolwyr a chefnogwyr y
Mudiad oddi fewn i ranbarth
Eryri, ynghyd a sefydliadau
eraill, y posibilrwydd 0 gynnal
Eisteddfod Genedlaethol U rdd
Gobaith Cymru yn y sir yn y
£lwyddyn 2012.
Fodd bynnag, mae sicrhau
cefnogaeth
y bobl leol a
chefnogaeth
sefydliadau,
mudiadau a chymdeithasau ar
draws y sir yn hanfodol i
lwyddiant unrhyw EIsteddfod.
I'r perwyl hwnnw cynhelir

cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol
Uwchradd

Dyffryn

Nantllc,

Percher,
1
Corffennaf 2009 am 7.00 o'r
glocll i drafod y gwahoddiad
hwn, a charwn eich gwahodd

yn gynnes iawn i'r noson.
Byddem yn dra diolchgar am
bob ccfno{:!~eth y gnl lwch
.

eWM--V-CLO:u .....
t.- •• ~O'IN'Gnda.

QIClnrCl10n{87227G)

DINQRWIQi Marlan Jone~, Minalill

7 Bro Elidlr, Oinorwlg (870292)
L.L.ANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts,

SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG:

Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith Cymru

PCll.ygroes, nos

(01248) 670726

Eryl Roborts, 3 Rryn MoeJyn

pi

roi.

Dilys
Jones,
Cross
Inn,
Llandy ul (Y Gambo)
Lona Jones, Bethesda Bach,
Caernarfon (Paput DIe)
Llongyfarchiadau mawr i'r
ta ir, Bydd )' tri phapur bro yn
derbyn siec am £50 }7 un.
Llawer 0 ddiolch i'r papurau
a'r
cysradleuwyr
am
eu
cefnogaeth a llongyfarchiadau
unwaith eto i'r enillwyr.
Yn gywir
DELYTH

Ar ran Cyngor Llyfrau Cyrnru

Annwyl Ddarllenwyr
Dymuna
Canol fan Hanes
Uwchgwyrfai
hysbysu
darllenwyr Eco'r Wyddfa mai
nos Iau, 18 Mehcfin 2009, yw
dyddiad newydd y Ddarlith
Flynyddol gan Yr Athro Hywcl
Tei£i Edwards, a hynny am 7
o'r gloch yn Ebeneser, Clynnog
Pawr,
ar
Eos
Morlais.
Mynediad
£3. Mae hyn
wythnos yn ddiweddarach nair
trefniant zwreiddiol. Dewch
ynllu .

1v1.AruAN E ROBERTS

SHEELA('";H EDWARDS

Trefnydd yr Eis tcddfod
Cwersyll yr Urdd Clan-llyn

PENISARWAUN:

Mr<tAnn

tvans. Svcharth

flVI-y-eryn (U(~~70)

WAUNFArtf1: Mr~ NOnnOOCffi>,
WQuntgwr (850670)
aounydd I IDwtr

QolYQyoolon pennneeot
NO~ ~UL Mohofln ~-ia:n

03W'r rnlTVn n@§~ro'r w~§g
NQ$ IAU ¢QrUennaf ~:I
OYddlad Qoaod

y rna_n
\lefylJllolJ (iona Llanrug

$VL Mqh9fin 2801n, 6

Crocealr Dlwrnod y Llyfr

2009

remeion

Y ftHIFiN NEGAf

is: Eirian,

11/12 Stryd
Newydd,
Deiniolen,
Gwenlli, a Teleri, Maes y
Bryn, Pontrug, Di-enw,
Llanrug, Teulu Treforfan ,
Waunfawr,
Mr a Mrs
Gwynedd Williams, 2 Bro

Waun, Waunfawr, Mrs
Helen Wyn Jones, 3
Rhydfadog,

Deiniolen,

Owen, 1 Llys y
Cwynt,
Mrs Blodwen
Pritchard,
10 Llys Y

Ann

Gwynt,

fCIli~drWi:lUni

Jennie Angharad Roberts,
2
Ffrwd
Madog,
Brynrefail,
Jennie
Williams, 1 Rhyd Padog,

Dymuna Ian Pierce ddiolch yn

<872407)

TAN-Y-COEO, Mh... Anwen f'arry,

Ellis,

Dciruolcn.

Cronfa OG08
Ysbyty Gwynedd

lfY:1by~cby cyfar/od - aua.t»

Deiniolen,
Gwen
Griffith, Fron, Dciniolen,
Alan Wyn Lewis, Sian,
Chris, Daniel, Ralph a
Laura,
Ta n
Rhiw ,
Deiniolen gyn t; Tracy
Hughes,
Llys
Myfyr,
Deiniolen,
Mrs
Mair
Williams,
Elidir View,
Bwlch, Cwm y Clo, Liz
Roberts, Dalar Dcg, 7
LOn y Meillion, Eithinog,
Bangor;
Mrs
Eirwen
Williams,
1 Bryn Cro,
Llanrug,
Teulu
Jack
Hughes, Cartref Gwynfa,
Caernarfon.

£8.50:
Gwilym
Llandrindod.

Canol£an Hanes
Uwchgwyr£ai

Llanuwchllyn

Ffynnon (871 820)

£10: Dilwyn Thorman,

Yn gywir

Yn gywn

(675384)
NANT PERIS: I "nOR .Ion&..<;. S Nant

£15: Tom Parry, Hagley;
Dienw, Tanycoed.

Y ce.isiadau i gyrraedd yr ysgrifennydd erbyn 31 Awst 2009.
Ni ystyrir unrhyw gais a ddaw i law ar 61 y dyddiad cau
penodedig.

CADE;IAYDD
Y PWYLLGOR

ac Alwyn
Williams,
Bryn Gaer,
Penisarwaun,
Helen a
Dafydd Owen, 7 Bryn
Hyfryd,
Penisarwaun,
Mrs Ann Hughes,
Y
Bwthyn, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug.

Iohn H. Hughes

UANRUG LL55 4BA

674839

£20: Delyth

Cwaho.ddir ceisiadau am grantiau o'r Gronfa uchod. Ceir y
manylion drwy anfon arnlen gyda chyfeiriad a stamp arno
i'r Ysgrifennydd:

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentraf neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf

01248 670726

RHODDION

CRONFA GOFFA
R.H. OWEN

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
ir cyhoeddiad hwn

neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

Rhif Ffon

Sui 19 Gorffennaf Sui 28 Gorffennaf

Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Straeon ac erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Uandwrog I 154 5TE

a

Gorffennaf
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SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cysylltu

yn amocr cyhocddi

Jr
Cl'lcW"'1.~

'I'
1.1-016°

nro ~ dnaern

10n

1'[

Triofan,

i Edwina Tones,
V
Ca.rncdd,

Llantalrpwll:

Annwvl Gyfaill

Dacth

ddtffuant

J
a,.

raru.r:1U

brig yn y

Hugia

Golff

Dydd Mawrth, Geoff Powell,
Treddafvdd.
Waunfawr
ac

aclodau
am

C\l

0'1

ddoebanh

Thodd~on

YOJ;d,

h!lel

a

ga~~lwyll CI cof am ci
dd;weddar brlod, 1:irlys.
hrullwyd y tocyn rl~U Ilvfr
~wm u
~\lr~11 £30 yr \l!l ~'11Ytri ~~\(b Tros£lwyddwyd
Q)'stadleuaelh uchod

~ytVir cynt!lf

11 dynnwyd

o'r het

gal1:

M~tr

£V~J'l~,

Wrc<.;::;am

(Y Cla'VITdd)

(:fP~f(\fd,

1 Cronfa Ymchwil
Cyn~colegol OG08 yn ysrod y

8WROD YR IAITH
GYMRAEG' WELSH
LANGUAOE HOARD

www.bwrdd-yr-laith.org.uK
~odd:r F,.lI"
Lywodr&cth

CynullilW~ymru

.tl/~SO

£lwyddyn hon,

Cefnogw~h ein
Hysbysebwyr

Elcni, ar Mehcfin

GWyl Ffidil

)'1'

l Seg bydd

Wyddta yn

dathlu
chwc blynedd
ar
galcndr sin wcrin Gwynedd.
Diddanwyd
cynullcldlaocdd
yn
flynyddol
gan
berfforrniadau 0 sa[011 yn yr
WyI ym mhentrcf bach Nant
Peris, rhwng y capel a'r dafarn.
Mae cyngerdd 110S Sadwrn yo
cyflwyno Ceri Rhys Matthews
a Christine Cooper, ynghyd a'r
Ifidlwyr, Dan Morris a Cwilym
Hardy.
Mac Cen Rhys Matthews 0
Dde-Orllcwin Cymru bcllach
yn wyncb cyfarwydd yn yr
ardal ac yntau yn drwtor yn
Caleri, Caernarlon. Yo bibydd,
yn Hliwrydd, yn byrlymu
brwdfrydedd
di ()S
cin
ccrddoriaeth gynhcnid, daeth
ynghyd a Christine Cooper,
Ilidlwraig itanc, ddawnus 0
Ddinbych y Pysgod, I greu
deuawd
sy In
cylleu
prydferthwch cerddoriaeth a
chaneuon Cynu U mewn dull
cywrain a thyner,

hanu 0 Ddolgellau, ond

Yl1

bcllach yn byw yn Llandeilo,
bydd
chwarac
mcistrolgar Dan

cyhyrog,
Mm ris yn

~yfanvydd 1 bawb ::>y'n cofio/r
grwp
gwerin
dylanwadol,

Crlmcri,
ac
roedd
yn
syllacnydd y band Cwerinos
yn ddiweddarach. Hefyd bydd
Cwilym Hardy, ffidlwr ifanc 0
Aberystwyth, yn dod Aa wyncb
a thalcnt newydd i'r Wyl.
A ffidlwyr lleol Clwb Ffidil
yr Wyddfa a'r dirge 1 Tri
Mwsgrcadur yn ymuno ar y
1l\\;'Yfa11, mae
salon
y
gerddoriacth yn addo bod o'r
radd Ilacnaf eta elcni. Mae'r
diwrnod
yn
llawn
gwcithgareddau i'r tculu i gyd,
o'r clocsio, Y gwcithdai Hidil 0
bob safon ar gyngerdd llwyfan
agorcd, i bypedau a chwedlcua
ac, wrth gwrs, 'c. iV\TJl wenn
drwy'r dydd a'r nos!
Am wybodacth
pcllach,
cysyllrwch a 111 ai (01286)
831762 nell:
www.gwylffidil.info

CROESO I FEIC

YR?

Dolor Deg, 7 Lon y Meillion,

Eitbinog,

BOIJgor

Annwyl Cyfeillion
Wth chwilota yI1 yr atig y dydd
a'r blaen cefais hyd i'r llun
yma.

I BLE AETH PAWE - wel, yl"
ateh ydyw Iod pob un ohonynt
namyn un wedi aros yn ell bro
enccligol ac yn weithgai yn y fro
honno. Eluued yw'r unig un
sydd wedi gadael y fro ac yn
byw yn awr ylll Mro Colwyn, a
hithau yr un modd yn cytrannu
)'l"l hclaeth at ddiwylliant y fro
honno. Pwy fuasai'n rneddwl

fod Margaret Roberts
ddechrau
ar
ei

newydd
swydd
anrhydcddus 0 Iod )'11 Faercs
Bwrdeisrrel
Prcnhinol
Caerna rfo 11,
hithau
wedi
cyfrannu }'11 helacth dros y
blynyddoedd 1 t-co'r Wyddfa.
Buasai'n
gret petai dyn
camera yr Eco yn gallu cael y
'gcnod' yn L'U holau i dynnu'r
llun waith yn rhagor, Bet11
amdani!
Pob dymuruad da i'r Eco,
Byddaf wrth fy rnodd YIl ei
ddarllen.
Yn gywir iawn, LIZ ROBERTS

AMSERLEN EISTEDDFOD LLANGOLLEN
Llun 6ed Cariicnnai:

Cala

Agoriadol - Fa (\TI Smith, Mark

LJnngoLlen.

Eisteddfod ac yn dref Llangollen

Mercller
Bed
G()TflellJ1(lf:
Cyngerdd Heddwch Uangollcll.
lOll ged Gorfielillaj·· Syr Willard

gyfer tocynnau lleu
fanyli()n pellach 01978 862001

Gwener
10ed CC)rfferl11o/:
Blake a Natasllil M"l.rsll
Sadwrn 11ain Corffennaf'
Cor
•
yByd
Sul 12ed Gorffennclf.· Lieellsed
tD Thrill - ('~lrl 1)~Vles yn
cyfiYt), 110 cCIcldoriaeth aXllCS
Bond gyda Honor BlackIl1an.

r

WcJi mi~oedd a ddis~cVYJ 1 osod

7ec1
Gorffell11af:
Diwmod Ryngwla(.io1 y plant

MOWTlil

achr PerlllYll o'r 11""ybr. l>a blVd

:.m.vyddj()n LOD La~ fCll~ ar y Lyb\.iu )' ceir llW) br bciCl() 3dd'l-S
11~~r na-wy~cI~ ~hlh!1wvd a vn ein dyffryIl 1 ~IDll(UU a'r
dn~1'llill Glaig Y' VJ.,dl.!b, siOl'~ rha: :\ g<,hvyd yl1 l1vffrvn
yW {!tVeld m!ll Cr1111frr~ md[ ~\'elli
O~~Cll,
dyfff)'Il G~1n~1
~ LOlL
w~~l11vi~y'L"l. wyncl.,u belcv.ryr :lr Lthon]

a Cwennol
Sadv. rn i Lain

Cantonon Colin [ones, Cor
Codre'r Aran, Alexei Kalvecs
Mawrtll
ted
CC)1'ffetlI1£lf:
Barbara Dickson, Yn Fyw yn

Cor Mcibion ). Fran,

Wllitc

...OND CLO AR Y GIAT!

Ryngwladol Geltaidd

Gortieuna]:
Diwrnod Ryngwladol y TLWU
Sui 12eJ {newvdd): Diwrnod
ychwanegol 0 V\reitllgaredd[lu a
cl1crddoriaeth
ar Maes
yr

Evan,

'"

Div\'TIIOd

lvfercher
Bed
GC)rjfeml(lf:
Diwrnod ccrddc)ritlelh a daWl1.S

Ryng\vl adol
ge£1 Cc)rffennaf: Diwrnod
RY11bWIUdOlICU\i11C\.id
CWId1:1tJr
1Ued GOI f/(l1JllU{:
Tall

Ar

neu
rynbrwlado]

www.eistcddfod.CO.llk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Calff ddeiliaid Tocyn Tymor
Llawn due\vi~ a'r scddi gorau
PafiliVvll i fwynllau
C)r=>tilulLictlldu 11"hyllsllcrddou'Y
EIF.teddfod 0 ddy(ld Mercller
h}d ddydu SaU\Vrl1, anl ddim
011d
£125
- gostyngiad
rl1yfcdtlol
0
23,},o
Yn
yc 11W311ego 1, n13e gost)rnglad
Ulligryw ar docynnau Cytlgcrdd
yll

y

No!:> Fa",rrth - pryn\\rch docyn
£3f) ~lmI,3U. Calif uuciliaitl
Tocyn TYl'l10t 11clycl C:ofraglen
yr Ij~lcddfod )'ll rl1\l(.1 ac am

ddtn'\

Am

9YMG.th!
• 1 UYCllWVn VfusIccr
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ADUURNWR

PAISIAU RHESyMOL

TAWELFA,
Ffon:

PENISARWAUN
(0129S) 870846

Atebion Croesair Diwrnod y Llyfr 2009
hwnnw pall dywalltodd Duw ei

YRAWEL
Os cawn dywydd go lew'r haf

Ysbryd

YITIa, Fe ddaw pobl y llongau
aI11 dro i Lanbcris eto rnac'n
debyg. Maen nhw'n dod yn
rheolaidd ac mae'n werth
gweld y rnodelau am rywi 0 1
sydd ganddynt ar y llyn. Mac'I1
werth gweld y llongau hwylio
bychain )TJ1 sym ud yn braf ar
wyncb y dwr, Wrth gwrs, mae'r
llongau
go iawn yn fwy
gosgeiddig fyrh. Mae'n werth
gwcld y gwynt yn cyclio yn yr

hwyliau

a'r llongau'n

torn

uwy'r tonnau,
Llongau digon tnst yr olwg
yw llawer 0 cglwysr'n gwlad y
dyddiau hyn, yn gorwedd }'11
llonydd ar wyncb y don. Does
Iawr 0 sifip syrnud amyn nhw,
a rhyw aros yn eu hunfan y
mac cymaint ohonyn nhw ar y
gorau. Maen 1111w'n cael eu
curo gan y tonnau, ac yn arnl
mewn peryg 0 gael ell taflu ar y

ar

ddisgybl ion

yr
yr

Arglwydd Iesu, Ncrth
Ysbryd Gldn a wnacth r'r
disgyblion
hynny
allu
cyhoeddi'r
Efengyl
yn
cffeithiol, a gallu'r Ysbryd a
lwyddodd ell cenhadaeth.
Mae angen yr awel o'r

nefocdd

arnom

hcddiw,

runnau'n

straffaglu i ddal y

llong rhag suddo

oddi ar y creigiau, gwcddiwn y
bydd gwynt Ysbryd Clan Duw
yn cydio }'11ei Eglwys fel y bydd
yn hwylion ei blaen, Mae
augen tacluso bwrdd y liong, a
gwneud ern gorau 1 rwyfo
mcwn dydd iau pan nad oes
fawr 0 awel. Mae angen codi'r
mast a gosod yr hwyliau'n eu
lIe, gan wneud popeth sydd 0
fewn ern gallu i ddiwygio a
gwella bywyd a thystiolaeth cin
hcglwysi. Ond yn Y PCIl draw, Y

ell gorau i'w diozelu. ac yn
ccisio hyd yn oed ell rh",ryfc) }'1l

yn trugarhau wrthym ac yn
tywallt ei Ysbryd ar ci bobl, fel

Ond

medran lUIW.
angen y gwynt

!)Ol'UlL

mae

arnynt.

o

wyliau'r
Ffydd
Cnstnogol, y Pentecost 0
bosibl yw'r un a gaiff y lleiaf 0
sylw gall y rhan fwya£ ohonom.
bril

Ond dyma'r

Wyl sy'n ein

Ilargc)ffa am y ncrth '-o-ydd ar
gy{er yr Eglwy~, ac lnac'n dri'tt
ein bod Yll11wyddo i (lIlghoho'n
fynych
am yr h)rn a

y gwelwn eglwysrn gwlad yn
dcchrau symud yn hyderus.
Bocd i'w awel chwythu fcl bod
llongau bach ein heglwy i Ileol
yn cacl cu cyffroi a'u bywhau.
Ond mwy na hynny hyd yn
ocd, bocd i'r gwy11l ncrthol
symud trwy'll gwlad fcl bod
Iiong fawr £glwys Iec;u Grit;t yn

hv.ryllo'n urddasol gan gario
Efengyl Gras i bob cwr 0
Gynlnl'r dyddiau rywyllllY11.

(.lc.ligwyddodd a, y PCl~tccost

5

fOHN PrufCllARD

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
Sychlanbau. Altro

y

p

D
G

o
D
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R
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N
11

'1
0

F

0
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ENILLWYR

Gwasanaetb
Casotu a Danfon
J

Llanberis
GWASANAETH GOLeHI A SMWDDJO

Lona Jones, Bethesda Bach (Papur Ore)
Dilys Jones, Cross Inn, Llandysul (YGambo)
Bydd y tair yn derbyn toc.ynlIyfr gwerth £30 yl un a
bydd y Irl phapur bro yn derbyn Sie<:am £50 yr un
I bawb am eu hymateblon

gwales1IyI.....
cc.,.Jeln
n.

a'u cefnogaeth

CYMDEITHAS CARAFANWYR
CYMRU
Sefydlwyd

y Cymdeithas yn
adcg
Eisteddfod

raliau yn ystod y Ilwyddyn
ynghyd a'r raliau sydd ar y

Ccncdlaethol Rhydaman, gan

gweiJJ i'r dyfodol.
Gwerthfawrogir
unrllYW
erthyglau 11CU 11eW),ddion i'w

1970,

nifer

garafanwyr. Cymry
Cymracg a ddytI1unai sefydLu
Cytndeithas 1 hybu teithio a
charaIanio,
a l1Y11UY trwy
0

gyfrwt1g y Cytl1raeg. Ers hynny
mae'r Gymdcithac; weill {fyJlnu

Pennir
Pwyl1gor
i'r
Cymdcithas
ynghyd
a
Clladelrydd (Eifion HUMC~, 27
Nant Bychrul, Moclfrc, YllYS
Mon LL72 SHE) a SW)'ddogion
yn y eyfarfodlclnio blynyddol
yn yr hydref, gyda ehnewyll)'l1
pW)rligor yn gweillyddll dr()s
ddV\'Y flynedd Trefnir rali adref
a rali dramor .lIn b'Yfllodau hyd
at bytllefnos 0 Jlyd yn Y5tod
nlewn gwahanol
arJ<llo~dd y~1. 11.l: cl gogledd
C)'ll1fil. Yll ystod y Ialiau llyn
da\'\' aelodau
a'u cyfeillion
gyda/u carafanau anI gyfnodau

a diddordebau

oilydd.

il gWtJ"Cl(jiotl

oyfrlfictdur oyayillwoh
~ Cgmcr RgbcrUi

••

F'fon ; 01286 810462
gymudol : 01gC2 ?12!JCQ

CyMort~ a hyfforddiant amyneddsar i bob oedran er
Mwyn i thl t~drutY\wy~hau defrtyddlo alch cyfrlflsdurl

CY'NGOIIllVFIIAU CYMRU

Llongyfarchiadau I', enlllwy, a diolch

o yn'1weld

Am w~~t1n~gthcVfgillagri dd9try~

0 0

Mair Evans Gresford (YClawdd)

licol,

golff, Blupa il)'Yb, Gyda chy£lc i
ymwcld
a'r
gwahanol
ardalocdd nc i gyn~(1eitllasu a'i

••

N

ELENI

penVJythnos

54 Slrvu Pawr

B W G A

1

m.l_.~)(,:dd )"T 1".1£. Cy~lol OW~ddill
)' fIW'fdd}'ll (refllli rallOedd

JUlwnlo

870088

B

o

a datblygu.

fforl:

A

E

a'i chadw

creigiau. Mae'r criw'n gwneud
blacnau

R A

o

A

pcth sydd ei angen arnom )TW
cael yr awe] o'r nef i chwythu
arnom. Cweddrwn y bydd D1IW

ell

f'H

1

CynhcliL

gweitllgareddall
6n"'Arl'),
,i;\ill1UU,

0

cin~:lw:1,

lldiddordeh

1

bnrbcci'W(

bwcitll~UlCddClU

i'r

pl!lllt :l'r le\.lenctid, ac mac

cyfle i bawb, ttrlndl~u hen ~
~1\(YY)'~.Ji Silcl 11'("1,1 il nbIl tili
ynll!lfin mrd!l'l nllYL1Ll

Duwy wailll y Dwyddyu
hydd
y Cymdeithas
yn
cytluelllll el chylcllgr~wn, 'Y
Nom:1d',

\ldloJui~dau

sy'n

a

cynnwy~
llullJ.ilU

o'r

danIon at y Golygydd IVaughan
Evans, Bro Afal1on, Ty'r Elthin,
Tregaroll SY25 6LU, Ffan:
OI97425127()).
Bydd y swyddog raliau, Oewi
Morris
TOIles, LIW}'l~dcrw,
Bronant,
Abery~lwyth,
Cerediglon.
Ff611:
01974
251264)
yll
gyfrifol am

sicr11au addasrwydd
r4lliau i si\.ytio pawb.
Yn rheolaldd,
fe gynhW)'sir yn
'Y NOIn[lci' wybodaeth am
fatcrion
0 ddiddordeb
i
gydl)'llU a
}T n1eysydd

garafanwyr }'11ghyd a phwy yw
P''''Y yn y Gynldeithas.
Croc"cwir
alilodau
~y'11
g-arafan\\ryr 0 bob oedran a
chc1'\di r, 0 bob r~'ln 0 Gymru.
CY111deitll<.1l'l
Gymracg
cl
Cllyfrwng )'\V Cymdelthas

Carafan\.yyf Cymru. Y tal
blynyddol )1'\v~ lOa fe'i telir i'r
Ysgrifenn),dd Aelodaeth: Cyril
Golding/ Y GOIlan, 20 Ffordd
I\buthun,
Yr Wyddgrug,
Sir
Fflint, CH7 lQQ.

C;ytjylityy~ll il'r Y5grtlCllilytld
(Brian Roberts, Moelwyn, 7
Pel' y M:1cs, RhUthLU:l., LLl!;

rfOl1: 01524 70:'5935)
llC\.l \.lnrhyw lIn o'r swyddogion
er:ll11~m wybodaeth oelJach
yn}.;h)'d a 111c:>tr 0'1 cdlldU
J DD.

~rf!l.eth(ldig 'lM 2009. Edryclur
YInlacn yn fa\l\ff i'ch gwcld YTl
ymuno
111 ar urI o/n l·alioedd

ac yn

a

Cyn'ldcilllas

dod

)rn

~elod

0

Carafanwyr

Cynlru. Ddlfarwch chi byth!

-

IJEL-

CYSTADLEUAETH

DEINIOLEN

DROED

DEINIOLEN.

Cynhaliwyd cystadleuaeth peldroed dan
11 Cynghrair

Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)

Gwyr[ai yn Neiniolcn yn ystod

HOFFAI Dilwyn Thorman
ddiolch i'w deulu a'i Ifrindiau

Cyflwynwyd y gWr gwadd,
scf Mici Plwm, gan y

am ci gC[110Si a'i riodcli i rcdcg

b'Weinidog, a cl....
:lfwyd

Marathon Llundain cr budd
Caner y Iron.
Casglwyd
oddcutu £6,000 i'r elusen.
Diolch yn Iawr iawn i bawb.
DYMUNA Tracy Hughes, Llys
Myfyr, sydd yn U\-VI yn aelod
o'r Heddlu Metropolitan yn
Llundain ddiolch yn fawr iawn
am yr 11011 arian sponsor a
gafwyd iddi hi rcdeg Marathon
Llundain ar ddydd SuI, 26
Ebrill. Bydd y casghad yn
InY11d tuag at blant sy'n cael
Ctl geni un ai 11Cb lygaid nell
gyda narn arnynt, sef Micro
and Anophthalrnic Children's
Society.
Diolch
i Hnndiau
a
chymndogion.
DIOLCH. Dymuna
Eirian,
11/12 Stryd newydd, ddiolell
yn fawr l'r plant, lculll a
ellyfcillion al11 y eardiau ,l'r
anrllCgIOn a dderbynlouu ar ei
pllcn-blwydd ytl 70 ocd.

hynod () ddiddorol ganddo am

Y GYMDEITlIAS UNDEBOL.
Dacth tYlllor y Gymdei lll,l~ i

ben nos tawrth,
gyda'r

~wpcr

28 Ebrlll

hl~Tllyddol a

gynhaliwyd cleni yng Nghlwb
Calff Caerl1arfon.
Cafwyd
bwyd ardderchog ae roedd
pawb wedi m\vynllall'r wledd.

sgwrs

ei hunangofiant,
Mici Ddrwg
o Dwli )' Mwg. Soniodd Hll1
rai o'i deithiau
1 wahanol
rannau
a'r byd a chafwyd
noson
llawn
hwyl
a

chwerthin.
Ar y diwedd
cafwyd cyfle i brynu copi o'r
11 unangofiant wedi ei arwyddo
yr awdur,
Roedd y noson yn cacl ei
noddi gall yr Acaderm.
DYMUNA Alan Wyn Lewis,

gall

Sian, Chris a D,lllICI, hefyd
Ralph a Laura (Tall Rhiw,
Demiolen, gynt] ddiolch o
galen i'r teulu a'u ffrindiau oll

am

boll

gydymdeirnlad

iddyru
drist

0

arwydd

0

a ddangoswyd

eu profedigaeth
g()lli Lynda a fll mor
y11

all11'vyI iddynt. Diolcll am yl
Ylllwcliadau,
y eardiau
air
gal'" adatl ilon. Diolch 1Iefyu
am yr arlan a d(icrbytliwyd
tuag al Grarua C.T.D. a Ward
Gogartl1, Y Sbyt)T C\-vytlcdd, lie

mis Mai. ET gwaethaf ambcll i
gawod 0 law reu drwm, cafwyd
diwrnod llwyddiannus ac roedd
cynrychiolaeth dda o'r ardal yn
cymryd rhan.
Enillwyr haeddianuol Crwp
A y gystadleuacth oedd Nantlle
Vale a gurodd Y Bontncwydd yn
rownd dcrfynol y bore.
Erbyn
y
pnawn
a
chystadlcuaeth GTh'P B, Y cnw

llcol ddaru orchfygu: Dciniolen

YJl curo Y Bontncwydd yn y
rownd derfynol, 0 3 gol i ddim,
Diolch i'r criw gwcithgar
ddaru drefnu'r cwbl a chynnal y
gystadleuacth
yn ystod y
diwrnod a da oedd gwcld yr
haul yn gwenu crbyn diwedd y
dydd.
GWELLHAD BUAN. Anfonwn
ein dyrnuniadau
gorau am
adferiad icchyd buan i bawb a
fU'11
wacl neu'n
dcrbyn
triniacth ysbyty yn ddiweddar.
RACE FOR LIFE 1 RAS
BYWYD,
CAERNARFON.

arbcllD Ig 1'r

Stephen
Jones a'i
Pellr110s, Bangor.

Ngllucrnarlun.

Er

colli

)'llg

r()wnd dertyll01 CYllgbrair J'tl·

IV\ryudlal1l1u::, a llofful'r gt:nod

GoSlcc.ld
CYllllU ddl1 11 i dim LltUllU}oi

cldiolc11 1 A"ven Gil)lJa..rJ

lllai

o 1-0 oedd y canlyniad, m~lent
),~edl ~",~l lYl1.1.0r hync)d
a1n ell

llyffvrcJU1,

Vt1 ~l'b\111LI~nJ!efi11 !IT yr l)Vill
1

LJeweJJ'11 (:~tlfft1dd tJ'f ~' ()Vl1i.

FFRAMIA
P!I,e Pottorn7 LlanllQrls
{0128S) 870922

www_ffrAmlft_t!om
GWQ@anaeth f!framlo Llun;au

vvww.ffr8rni, •.com

Oe\Nis ~at"\s 0 IU~I~u y., yr Oriol QC 9r y WQf9n
Williarn \Selwyn, Aob Fiercy, Keith 6owen, Keith Androw a mwy.

~----

cymryd eu arholiadau TGA,
lefel A ac arholiadau Colcg. Pob
Iwc i chi i gyd.
CYMANFA.

Cynhaliwyd
Cymanfa'r Annibynwyr yng
Nghapel Coch, Llanberis ar 17
Mal. Ca.fwyd Cymanla fywiog a
cyrnerodd
plant Ysgol Sul
Ebeneser ran, gan adrodd stori
Dameg yr Hcuwr, Cwnaeth
pawb el ran }'11 ardderchog.
DYMUNA Pwyllgor Rhieni ac

Athrawon Ysgol Cwaun Gynfi
ddiolch yn Iawr iawn i bawb am
eu
celnogacrh
i'r
noson
gymdeiihasol gyda'r Moniars a
Sara Mai yn Nhafarn y Bedol,

Bethel, [lOS Wener, 1I) Mai.
Cafwyd noson hwyl iog a liu 0
roddion
gall unigolion
a
ChW111lUaU licol af gyfer cil1Ocsi\rn Adde,Nidion yll ystod y
nOSOI1. Gwnaethp\vyd
elw teg
tuag at grouia'r ysgol.

!:,'Wlnni,

LLONGYFARClilADAU
i
Catrin LlcwclYIl CrufIudd a
LOiB Rt:~an a fu'll cllwura~ )'11

Lo;" Re.~()na L alrul

DYMUNIADAU
GORAU i
bawb o/r pentrcf sydd ar fin

Ylllh'Ylllerwyr,

lv1ERCHED Y WAWR
Treliliodd y gallgCll Inis
)'11 Yluwcld ar Llyfrgell

C:c'l.clll.od

l1wn.

cafodd y go[a! gorau p()sib.
Hefyd dioIc!l 1 Caplan yr
ysbyty, Mr Wyn R()bcrt5, dC yn

TITll llW\I(idiOJ1111.l,\

droeJ

Llongyfarchiadau i bawb o'r
pentrel a ru' n cymryd r11a]1yn y
ras
yma
yn
ddiweddar.
Casglwyd swm ylwcddol 0
arian tuag at yr aches teilwng

--~

DeiLJ.ioien, Grwp B dan 11.

Ebrill
yllg

Ngilacrllarfun a cllaiwyd nOt>on
arbcnnig. Darllenodd dwy 0
~taff )r Llyfrgell rannau 0
hedw3r 0 <::t.:lff y Uyfrgcll 1l~rf1'
~C! 'Ar Y Lein' BClllaJ.l C",·antl!)
'Ornlet' Ni~ Meeil, '1eulu Lorl1
B.ICll' Gcraint V JOlles, a 'Ben
n\yt' Beti Rlli\\·lat> yn ogyslal
rocddent
wedi
darparll
h~'al1allol fwyU)dd i ord fyntl ar

uarlleniadau

otr

llyfrau.

a pl1awb cyn troi alU adre.
Daeth lnfer olr ael()dall ynghyd
i

gy[ar(()u

rni5

M~i dan

lywyddiactll Brenda. Anfonwyd
cofion at Mrs Margaret Griffith

CyIni
sydd
,,,,cdi
cael
lhwdrt.nl~eth ~ goheltlllO eJ bod
yu brvvcll:1. Roedd YJl :1nl.~er
dev\rjs ~wyddogion anl y t)rmor
nesaf 09-10 a bodlo11 iawn oedd
y S\vyuu()gion prcscnnol 1 ddal
yn Cli ~wyddL GOfyllll\\')'d i
Margafe t :1C E1r1<111 wne~ld
trcflliada II ar gyIer y trip i

Mwynhawytl y nason yTl £a\vr.
udiwedtltl y tyrrlor.
Va ddydcJ Sudwrll y 9fcd 0 r~li Cafwyd llo~on ddifyr iaW1.... ytl.
!let)l niler 0 r ael()tlau 1 ~\yl Y g\'VraJldo ar .full1 Llu)U, Wl O'I
Pl\'....... llhanbarth yn Yc.:gol y aelodau, yn adrodd hane~ el
tl1ailll.
i Sclatld Newydd
i
friar::; ym Ma lloor.
Weul rrcuho y Ul11t yn g\,)'lil11tlo ym)v(.;iu a'i lllcrch ar trulu oydd
ar Dc~ £ll~s f01'''Ies a Llion 'Wcdi ytllh1do yrto 0 Llmberi£.
TW!lt' l'_'lfwyd l"rvd 0 twyd hl!1~II,
dgir m l\/nedd YIl 01.
Difyr
ii-lWll
ocJJ
gwelc.l
}11Y ftrCUtUl II \.ll)·flc i ynlYl cwlJ
!l C;tOndln
'Th.vc:' Trl!tllt'\A.ryd y gw1h111()I ttordd 0 ty"'\i ftC Lei
nrvnll;J.Wrl Yll ~\tTando aT 'rani
mae y plallL )'11 tll..:uilU CU
yn yr }'5g01 a dal1gosodd
EIUy:;' dan l1yilorddial1t Leal) 11:1111SCr
Owen ac Y tlY" Ll,vyd a p;\\Tlcdd
lyrtJAU ()'r wlat1. DIOICll\~/U Iddl
gtul B\.\<.lJ\.lS' Y C)..farf()J nesaI
i'r ~UGt U\;UU >r«r~11do ~rl'lyl'll.
Ac 1 ddllvectdll cafvvyd ~J!Wl~ tydd V (fll) d.1\\Ldd T}'l11Ur dyddl:1('{ i'w benodi
g:lll Hcnvyn Owen ~rnHarwelio

Marathon

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

YR
YSGOL
GYNRADD.
Dymunwn yn dda 1 Leisa
Blwyddyn

Cweullian,

Matb

Roberts,

2,

Blwyddyn

fydd yn cynrychioli'r

)'11

Eisteddfod
Gcnedlaethul
yr
Urdd yng Nghaerdydd. Bydd
Lcisa yn cystadlu ar y Llelaru
unigol ,I Math yu cystadlu ar
yr Unawd Telyn.

Bu C)'S tad III brwd
yn
Eisteddfod )7 Urdd ar lefel
cylch a sir, a rhaid llongylarch
paw 1) a gymrodd ran, hoed
hynny'n unigol neu yn rhan o
h'T\\'P. Cynrychiolwyd )'1' ysgol
111e\,,'Il cystadlaethau
llefaru,
canu, cerdd dant, }'111g0111 3
dawnsio gweri n. Dymuna'r
disgyhlion ddiolch 0 galen i'w
hyfforddwyr.
BlI aclodau'r U rdd hefyd yn
cystadlll 111C\Vll CY~l.;adlaet]lall
Cclf a CllrcfIl g)'da Sion Eilion
Lan(I,
Blv.ryddYll
4,
yn
fuuuugol Y[l gCllec.llaetbol af }'
gyst41tilcllaeth Ffotograffeg /
Cr:lffcg Cvfrifiatlllrol
BI.6 ~lC
•
iau. Llc)llgyf:lTCl1i:l('1<1l1 itido ac i
1,a",·1) a g}'J11Crodd rllan.
Llollgyfarcl1.1adaLl

i KIL 1'<111

.1

gynhaliwyd yn

Aberyst wyth.

a

5,

ysgol

Traws Cwlad
Cvnhahwyd

noddedig ar

taith

11()SOrl

gcrdded

braf ym mis

Mal gall gychwyn o'r ysgol,
draw tuag at Bryn Bras, i Cwm
y glo ac yn 61 i'r ysgol. Diolch i
1),1"rl1 ,1 gcfnogodd.
Acth y dosbarth mcithrin ar
daith i'r Ffcrm Cwningod yn
Lla 11}'S turn d \'vy.
Mac'r cyngor Y5go1 wcdi

dcrbyn
logo
ncwydd
a
gynlluniwyd
gan
Tyler
Will iums, BI\V}·dtIYJl -5
Ymwclodd Blwyddyn 5 a'r
Archifdy )711g Nghaernarfon yn
ystod y 111is.
Mac blynyddocdd 4, 5 a 6
wedi ymwcld a'r warchodfa
natur yng Nghnnwy.
T...longylarchiadau
i'r t i11] au
merchcd ,1 bcchgyn a gynlfC)dd
YJl y

ddull

pel(i foec.i a g)TJ.llaliwyd
ym
Mll(.)rtlI11liltlog yll Jdi\lveddar.
!vIae RI\\'yd<.iYl1 2 wedi
fall

C}TClT\\1'1'l 31'

d"''Tllcllllcllt

g}Tfrcs

0

gyn l,cl ir
~gllal.:rllarf{)ll
pob
.",\()[ic)

.1

Iv1.1"" I t11.

Forrest, BIW} dd}TJ13, oedd )rn

LLONGYFARCHIADAU

bCllC~llnp\\'r }' ID'stadletlclet}l

l\1uckintosh

f

wcrsi
yng
dydd

i AI
gwblilau

ar

Llundain,

ar ar hel

swm 0 £1,400 1 Dim Achub
Mynydd Llanbens. Mac AI yn
briod a Menna [Pant MWYJ1,
gynt] ac yn dad i Efa Catrin ac
maent yn byw )111 Llu 11d a in.
Pan yn dod i ymwcld a'r teulu
yn Llanrug bydd Al wrth ei
fodd yn cerdded rnynyddocdd
Eryn.
MERClIED Y WAWR. Dydd
Sadwm, 9 Mai, aeth nifer dda
o aelodau'r gangen i Ysgol
Friars yrn Mangor i fwynhau
Mwyniaru Mai, GWyl y Pum

0 L:lll!Ug }'Il wrclddiol.

Ei

neges faWl' oedd af i III ddarllen
y pamftlcc.i}'ll yn ein boes
tabledi a CllYlllryd y tabJedi yn
ddcddfol - nid ~u gwastraifu.

WedJ r

(IC'

Ej'n Co/rUl

)'11

croc:.:..(I V\'tl J\ 1 MtlCk i III

g\ivlJf'10LI l'VT(JflllJ'fJII

I

(),,11

'Vve,}i ic](}v

!llI/CitJill.

• Gwvliau Prvdeinig a Chvfandirol.

- nhOQICnTrlpiau Dy(Jdiol,
• Cerbydau moe'thus ar gael ar
~yfvr 119~iprvif"l1

• Corbyd , ae 1A sodd ar ~aol ar
gyfGr tGtlhvvyr mot;) ovvyr 0(;
~IIOvfAt'

1~(Ji t)t'Aifal

, AdrlJn tAlUlilJUarwo - vr holl drQfni~d;lu wAdru awnQud:
archebladau 9westy a lIong, teith;au, archebiadau 1heatra
d,owvttdlndnu

Y 5gwar. llanrug. Ca@rnarfon. Gwvn@dd LL55 4AA
fifon! 0128S·fi7S175 • Ffacs! 01286-671126

~-bO~'! info@arvonia.cO.UIl • GWAfan! \AMMI.arvonia.~o.uk

a

siop sy 'n gwcrthu cynnyrch
wedi eu gwneud a llaw, mcgis
sebonau glyserin a llysiau pur,
di-arogl a heb liw wedi eu
hychwancgu.
Prynodd
rhai
hulen
Rhanbarth. Croesawyd pawb
mocthus wedi ei greu a'r tintur
yn gynnes ia\'VJ1gan Einir Wyn,
puraf olew a dwr perlysiau. Os
Rhiwlas,
Llywydd y Pum
am fad don ymlaciol
mac
Rhanbarth.
'Borniau Bath' 0 wahanol
Cychwynnwyd YJ' wyl gyda
awr 0 ddatganiadau soruarus a bcrlysiau ac olew organig yn
hudolus ar wahanol Iathau 0 esmwytho'r corff a'r enaid.
Ar gael hefyd 1 gyd-fynd a'r
glocenspiels gall y Dr Dewi
sebonau mac bagiau organig
Elis Iones. Bll'II olrhain haJ.1CS
hefo rhosman a hal ell mor i
rhai
o'r
olferynnau
a'u
cyfansoddwyr a swynwyd ni 011 ddadflino ncu i 1a 1111ClU 'T croen.
Cawsom sgvvrs air mcddyg
gyda'r ddatganiadau.
yrl ci ffcryl1£a.
Yl13 111\\'Ynhawyd paned a llysieuol
ellyfle j g)rll1dcitllaStl ac i lA'clli Gweit11ia OCllf yll Oell! a
thriniaetllall
arfcrol
gall
tl plli)'IIU
oddl ar stOlldin
ganc)lb,vyntio ar y claI. Caiff
'Tl\\'s' .
Wl.:di/r t(>riau trctllivvyd orig
llisyg llysieuol ci baratoi, ran
amlaf fel te, tintlIr nClI eli.
ddif}'r )'ng 11g11\VI11I1.1 Llion
Iw.ln }'Tl rhann\J'r pT()fIadat1 a
Cant ell pelratol 0 blanll1gIOn
gafodd fel nC\\ )'ddiadlllV\rt )'11g sy'n tyfu ar y HerIn Ileu gall
nghailol :-i)'llllau'r !,')'llDau, ac gwmruau gyda ~afonau rhcoll
s),dd bell:lell ar ddu a g\\'}'11 }rrl
ansawdd a phrofi o'r radd
ci nofel nc\,,,{dd
.
tlaenaf. Bll'n hrofiad 11)Tnod 0
•
ddifyr a llcsol.
Fel ,'r :lrfer, Il]'\~'1111aodd
Gorffellnwyd y noson gyda
pa\\rh y B\,·ffc )tt1 }' Ffrcllltlr a'r
B\\'fft bendigedig yn h1rC) Deg)
ncuadd.
l~,
llhell.
Sv\')'ll\\')fd y u)'rfa 0 brOll i dri
Diolchwyd i Myf allWY ae
chant !-'Yoa scil) i.lll l"lllf P~lrti
EllfyS dall 11},ff()rddi:111t Leall Anll Thomas am y trefniadau
trylwyr ac am sicrl1.all
trip
Ov.rel1 ac Y 11"\'"r
Cah\,,·d
, Ll\\"rli.
,
gwt:rtll chweil,
\,;itCII1UU
gull
UIld'r,'d..,,,')f,
dellawdau, tri~l\'dall a'r pafti <.:i
hun.
\1v.,\'n}l.I\\,\,d
llais
Atgoffir pawb y cynhelir
"
,
Bore CofCi ar 5 MchcCin
unigr)'W
111.1b
Le.lll, Yl1.yr
rhwng 10-12 y bore yng
Uwyd, S)"11 graddio mc,vn
Ccrddori~l~tll yr 11,1£ hwn. I NghanoUan Ebeneser er budd
urffern y seSI\\ 11 ~l)brelddiwyd Y PwyUg()f Anahl.
ni 011 gyuag al1crcll1au ddJiyr
Cynhellf
}'
Cyfarfod
Dr Benv)'n O\\'en IBerv.ryn

Pilsl,

Me111'(1

phawb wedi rnwynhau yr Wyl
yn fawr 1a\,,'11.
Trip y Gangen. Aeth tua 30
ohonom i ymwcld Pherlysiau
LlYI'. Tywyswyd ni 0 amgylch
yr Ardd Berlysiau
gan y
perchennog
a
chafwyd
gwybodaeth an, Ieddyginiacth
yr amrywiol bcrlysiau,
Cawsorn gyfle i ymweld a'r

lll()lcJllaLlall
a
tl'lynl1tlJr raffl ff.)rwcliwyd gyda

Blynyddol
Mehefin

110S Fawrtll,
9
yn y Sefydll~d Coffa

am 7.30 gyda Fiair Ategolion yr eitemau i'w gwerthu Uln £ 1
neu £2 a'r elw yn nlYIld tl.lag at
y gangen ac elusell Caller y
PrOl1..

'.

LlAN~RUG

:

-

Parhad

MR ROBERT HUGHES.
Dymuna
All11J
Tecwyn
tl+culu y diweddar

a

Mr Robert

Hughes, Y Bwthyn, Ffordd yr
Orsaf Llanrug (gynt 0 Acl y
Garth, Caernarfon], ddiolch
am
bob
arwydd
0
gydymdcimlad
a
charedigrwydd a ddangoswyd
iddynt 0 golli priod, tad, taid a
brawd annwyl iawn.
Diolch yn fawr i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am y
cardiau, llythyrau a'r rhoddion
hael a dderbyniwyd tuag at
Feddygfa Llanrug a Chronfa
Mynwent
Eglwys
Llanddein iolen.
Diolch yn arbennig i Dr
Huw Gwilyrn, Wauruawr, am
ei ofal 0 Robin ar hyd y
misoedd diwethaf, I'r Parch
Marcus Wyn Robinson am
wasanaeth teimladwy ac i'r
Parch Ron Williams am ei
deyrnged i Robin.
Diolch hefyd i Dr W. Munro
wrth yr organ ac i Dylan a
Meinir Griliith, Perriearwaun,
am drefniadau
hynod
0

barchus a theimladwy. Bu yn
gyrnorth a chysur mawr i ill Eel

teulu ar adeg anodd a thrist.
SEFYDLIAD COPFA. Enillwyr
Clwb 100 nus Mal ocdd: £20:

Mrs M. Axon, 13 Hafan Elan;
J. Tones, DisgwyUa;

£7: Mrs

£5: Mrs B. Roberts, Clanfa.
DIOLCHlADAU.

Dym\llla

Gwenlli a Teleri, Maco y Bryn,

Pontrug, ddiolch 0 galen i
bawb am yr hull alwadau fton,
cardiau ac am yr anrhegion a
dderbynrwyd oal1.ddynt tra
buont
yn yr
JJi 'YYc~l~lOlr.

ysbyry

yo

PROPEDICAETHAU.
Estvn nwn ein cvdvrn deimlad
diffuant at y tetlJuoedd ~ydd
mcwn galar yn dUyn colli
anwyliaid.
Mrs Ann Htlghes, 1eC1Arytla'r
tClLlu 011, Y Bwtllyt1, Ffordd yr

Orsal, yn eu profedigaeth 0
golli &Wr, tad a thaid annwyl,

(ERIS JONES
T~lgn, itw Tulytwnt

Mr Robin Hughes;
Arwel a'r teulu,
ddiweddar

mab

Mrs N ansi

1ones J

Caernarfon,
gynt
o'r
Bryngwyn. Mam, nain a ffrind
i lawer yma yn Llanrug a
Deiniolen.
Mr William Roberts a'r teulu,
Clanffynnon,
Ffordd
Llanberis, yn eu profedigaeth
hwythau yn coli Mrs Elizabeth
Roberts.
Mr Eilion Tones, Prifathro
Ysgol Brynrefail, Gareth a Sian
yn colli tad a thaid annwyl
iddynt, sef Mr Hugh John
Jones.
Rydym yn anfon ein cofion
annwylaf
at Mr SelWJ'11
Roberts, Meifod a Bethan a
Deian a'u teuluoedd yn eu
profedigaeth 0 golli rnam, nain
a hen nain annwyl iawn sef
Mrs.
Dwynwen
Roberts,
Llanberis.
Derbyniwch
ein
cydymdeimlad llwyra£ a chwi
yn cich celled.
LLONGYFARCHIADAU
1 Claire yn Nant y Glyn ar

enedigaeth bachgen bach. mae
Nain Charlotte wedi gwirioni
hefo Alfie ac mae

wedi
derbyn croeso mawr gan y
0

teulu cyfan.
Cape) y Rhos
Cynhaliwyd oedfa fedydd fore
Sui Mai 3ydd yng ngofal y
Parch. Marcus Robinson ein
gw(.;inlllog. Bedyddiwyd Ela

Gwynant Llanrug. Braf oedd

cael croesawu Liller eralll o'r
teu) u i/r gwasanaeth.

Ocdlaou nus rnchcnn:
7 - Y Gwcinidog
14 - Mrs Susan Williams
2.1 - Y Gweinjdog
25 - Mrs Mair Pernio

GWASANAEIH r.I.FDL AR GYFER

PAR'l10N • PlUODASAU
PEN-HLWYDD

fimnDD'DAWNS'GWYUAU

RIIOSTIO
:M:OC: .~I.~
A R. c::v-F'F.R

POBAC~YSUR

677362
neu 3YITIudoi

• T~o

tQir t'I kmit'lu

, GWlJllh MOT
- Metonlli prvlladol lawn
- ~g"

~1iJ,~lfNvl

GWIBDAITH I lWERDDON

Acth aclodau Eglwys Sam Mihangel i Iwerddon ddiwedd Ebrill
a dyma lun 0 rai orr aelodau ar ell hyrnweliad a Glendalough,
salle cynnar Cristnogol )111 dyddio yt161 i'r lleg Canrif

Cy

rhollau

nm.vcg, ~

C'N IJLMUQ!

~YD)'nnrdl4

JOHl\] BRYNAJiON
LLt'\l"ffiUG

rom

OG d.

675100 1673188

frrin <ymll~nl, 07798mISS
w'"t<tn: www,),dyndO c:o.ut:

R

FNR

Bnawn
Sl1l1
cynhahwyd
Cymanfa'r Annibyuwyr, Cylch
Cwm y G 10 a Deiniolen YJ.l
festri Capel Coch, Llanbcris
am 2.00 o'r gloch Y pnawn.
Liywyddwyd gall Y Parchedig
J 0hn Pritchard.

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch
i Arweiuydd

y Gan,

Carcth

Jones, am y dcwis bywiog 0
emynau ac I'r Band 0 fyfyrwyr
talentog a ychwancgodd yn

Iawr at y bywiogrwydd.
Diolchu
hcfyd ir ddwy
organyddes, Bethau Holidng a
Val11]ai Pritchard.
Llongyfcrchir y tair ysgol
5\,11 U udcbol ar cu gwaith
clodwrw sef Ysgol Sul Capel

Coch, Ysgol Sul Ebcneser ac
Ysgol Sul Bosra. Diolch eto i'r

athrawon diflino ac i'r rhieni
am
cu
hanogaeth
a'u
cefnogaeth.

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad

Ien merch fach Elen a Paul 0
Gaernarfon. mae hi'n wyres
tach i Carys a Leslie Parry,

LlANIlUG

07979
620996

y

gwych

WAVELL'S

GWYNANT

Bryn ac Angela Williams

PIERCE

London House, LLANRUG

Fran:

(01286) 673574

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

PEN CIGYDDION Y FRO

Uned 1, Fferm Bryn Afon

Selsig cartref
Cigeedd pared j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

LLANRUG

Ffon: (01296) 674193

(0565) 695901

Yr

wyn lIeol mwyaf blasus,

MVNNWCH V GORAU
DEWCH ATOM NI'

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELT1 C WINDOWS
JiiJiENESTHI • DHYSAU ' CONSEHfiATEHIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
8ugnG£ tQuluol gyda blynyddOQdd 0 brofiad

r:foniwch - 'dio In cO$tio dim i gael pri$
I-II;N VSGOL GLANMOI;LVN
LLANRUG LL§~ 2RG

(01296) 67961 9 (dydd)
(01249) 1;70091 <nos}

CAEATHRO

GWyI Ban Geltaidd

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

Pwyllgor Cymru
o'r Wyl Ball Ccltaidd daith 0
Gymru 1 drcf Donegal, Yr
Iwerddon dros gyfnod y Pasg
2009. Cafwyd mwynhad ym
Tref!\odd

IIYNAfWRAIG 0 FRl A FU.
Ym mis Mai bu Farw'r
urngolvn hynnf yn y pentret,
culodd ci gem a'i mugu yn y
bcntret ac roedd yn byw yma 0
hyd,
Roedd
Mrs.
Mary
I ICJldcr~011, neu Anti Mary' 1
bawb, Corwel, 6 Erw Wen, yn

91 ocd, bu farw yn Ysbyty
Eryri, Cacrnarfon. Hi oedd yr
unig Ull1g01)'Jl
oedd
yn
brcscnnol ac Y11 cofio agor
adeilad Capel Cacathro yn
1927, gyda'i henw yn }'1'
adroddiad swyddogol. Celled
Iawr i r tculu ..1 chymuned.
MIRI IIAF. Bydd Miri Haf
clcm ar ddydd Sadwrn, 11
Corflcnnaf 2009.
TYNFA MISOL. Enillwyr 111is
Mni oedd: £40: (88) Marcus a
Bethan Liptrou, Y Glyu, £2f):
(90) Vernon ac Yvonne Jones,
y
Gilf~lCll;
£15:
(6;))

Cadw aladr
Evans I Llccy 11
CJydj £5: (521 Dave JOl1e~, 1
Bryn Y Gof.
MARWOLAETII.
cldiwcddnr bu
TII0Illa::;, Llwyn

da,'Vcl

Yn
f~ll"V Ol iver
Celyn, yll

G",,}'nculi.
Cydynldeilll1"\.11 a'r teUltl 011.
BETH SYDD MEWN ENW?
)'11 Y lJ)l)'

chyfeillion Capel Cacathro am

ell dcwis ynglyn ag ymuno a
gol-~)lncth Clannnu Seiont .neu
FI() Padarn. Y canlyniad oedd 0
blaid
ymuno
a gofalaeth
Claunau Seiont (Capel Cysegr,
Bethel, a Capel y Rhos,
Llanrug], Pel canlyniad bydd
cyfarfod
ffurfiol
gyda'r
Parchcdig Marcus Robinson
am 7.,)() yr hwyr nos Iau, 4
Mehefin, yng Nghanolfan y

Capel.
PEN-BLWYDD
0 BWYS.
Gyda phen-blwydd
Harriet
Roberts ym nus Mai, bydd
cwmni

colli
cyson.

bysys Bws Padarn yn
taliadau
gall gwsmer

GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Cynhehr yr oedfaon canlynol
yn ystod mis Mchcfin:

11.00 Ytlgol SuI
2 00' Parch Memon Lloyd
Ddvie::i, Pwllheli
14: 1 1.00 Ysgol SlU

7:

21: 11.00 l~g{)l Slll
2.00: l\1r Bob Morns
lH: ) i.on \rsg()l Sl11
Ll)"\\l'dcl )' Illi~)"\\'Ifor Hughe:;,
(674342) ac Organyddc
y nli
Y'A-' het 1'1:111 1\\':1n
CYNGOl{ CYI\1UNED, Roedd
Cyfar()d
BI\'ll}'lido)
C}'llgor

ci )]yfr 'Enw Lleueud
Cymrcig (1908) mac T Mills
lYl11 II11c<.1
W;ll1 t1f.l\'\'r
}'llg
yl1 Cyf\tlig ),st}'r ,lra)) i crt",,'r
Ngl1.anoliall y Capel ar 11 Mai
pcntrcf.
D)TVtedir 'diau 111Ui yl1 Cl1&lrai{[t 0 tltlcnlocratiat!tll
atllilW',
:,t:f uistaw,
llOllydd,
lleol. lZocud 11 0 drlgolion y
Y ..I

o~dd yr CIIW .gwrelddlol, ac yll
briodol i'r rllai a hWlaIll yill
lllyll\l\ ellt )' 111..:. 'A lluocdd
poblol;uu pawb yl1
Beth )'\\1 elcll harn!
PI:N-BLWYDD
0

alhaw'.

BWYS.

Lloll.b')·(~lrc..lu~\d;l.uJlla"",r i Bryr,

Grilfitll, Deliryn, ar ddathlu ci

bL.l1-bl\vyJd

)'11

70 nuvV)rdd oed

pelltr~f Y11brl:~l:Jlnol er 11lwyIl
llcisio ell barll yll erbyn
pClldcrfyniad
blaenorul
y
Cyllgur 1 gwtobi torrl ~;wair y
cae Cll\Var~le 11CV\rydd 0 11
tl)na(.1 y £1'llvyddJl1 1 I) toriad lll.!b ;lTbcc.l {;Cil1.i()8 0 b'Yl1ideb y
Cytlgo r. Yll v Cyfarf()d wedyn
pellderfYllodd
y
Cyngor

)'stod Illis Hydref.
GWELLHAlJ.
Dynll1nwn
welll'\3J
llawn
i
Mary
I-lenderson, En,\1 Wen, ac Ellen
BtlCk~, CaeatllTo Bach, ar 01
iddYllt dreulio anlscr )'ll )'1'
yqbytnl )'I1 ddl\\-reddar.
lTWEINIUOLr IlTAMl tiKlJ!"

\\'llI1Ur()i'r
pellderfyJliad
hla.e11orol :1 throl yn 61 1 11
toriad
y flW),dJyn 0 dan

Trwy l"lleldl:ll<; gudd ~ldrcf,
pll:iJlci5iodd 8670 0 aelodau a

ytlglYl1

yll

reolaet]1
C)1111deithas Cae
Ch"varae Caeatlllo.
Roedd yr heddwa:, Ileal

mherfforrniadau
a
chystadlacthau yr Wyl eleni
eto, gyda'r salon ar ci uchaf
...
fel arfcr, Cynhahwyd yr Wyl
yng Ngwcstai'r

Central

a'r

Abbey yng nghanol tref
Donegal. Yr LIn pcrchennog
sydd i'r ddau WCSty yma a
Gwesty'r Celt, Cacrnarfon.
Cafwyd noson agoriadol
i'w
chofio,
gyda
chynrychiolaeth
amrywiol
o'r gwledydd Celtaidd yn eu
hicithocdd ell hunam yn ein
diddori. Roedd cystadleuwyr
o Cymru, Llydaw, YllYS

Manaw,

Yr

Alban

ac

Iwerddon yn cystadlu at y
gan wcrin a grwp 0 Gymru a
Ifurflwyd ar fyr rybudd, set

'Munud

Olaf'

brig.
Nos

Iau,

ddaeth

i'r

cyn hal iwyd

y Can Ban
Cymru ddacth i'r

cystadleuaeth
Ccltaidd.

brig yrna ere,

gyda Elicd

"1orns 0 Pro'r Eco, atl1.ro
ifal1c 0 Y~gol J()111l Brigl1t,
Llalldudll0,
ynghyd
cllefngrv,rp
yn
Cantl

a

'Gofidiutl'. Ductll ef i'r
~r ladleuaeth
hon tnvy
ddod ~rn fllU(iugol yn y
gystadlcl13cth JCan

GYJnru'

1

a ddarllcd\\'Yd ar S4.C. Lowri
R(.1bcrts

l)

}'U gylrifol

DUL:1111()icll

alll

ocdd

}' gl..:iriau.

Belrniad",,),d }' $.!)'stadlell.let II
yIl I\\,'crddoll )'n ~lnnib)'llnol
gall fcirlliaid
()'r g\\'!cd},dd

Celtnidd.
Allghofi\\Tn
ni
mo'r \\refr pall ID'110eddwyd y
buddugol.
No
'vVcIlcr, cafwyd
Nason La'\\'Cll dUll ofal y
Cymry
10'0 a fIllyr
yn
arwain, a bla:; da ar Y canu,
)7 dawnsil) air offerynnau.

Profwyd doniau

Gwennall

ncwydd, Lora Phlillps, yn
hre~l']l11()1 i ~Iywed prylleron

Gibbard a Dylilll C~r11YWar
r t(.;lyn.l\.\ - Y dda\.l yll. C~!lU

cltcrbydau yn goryrru LrwY'l I)CllLfef.

Cyfelflodd

DODREFN

a

PE

(Salle'r hen Nel~n) CAERNARFON

Ffoni (01286) 676 040
• "_'b mmh e ddeeil'C!fn

ty

• Cegin, Istafell fyw, Iloffl

deuawd ar yr un delynl

•

Williams,

2009
"
trefnydd yr Wyl

yng
Nghymru,
yn
goffadwrus
a III mler 0

gefnogwyr ffyddlon yr Wyl
nad sydd bellach gyda ni,
gan ddiolch i bawb am eu
cefnogaech
dros
y
blynyddoedd.
Ymlacn
i
benlJanw'r
cystadlu
ar
ddydd Sadwrn.
Bu cystadlu brwd. Pawb
wedi blino ar 61 rhuthro

0

un

rhagbrawf neu gystadleuaeth
i'r llall, Braf oedd gweld
corau ifanc 0 Cymru yn
cystadlu ac yn ennill 0 fewn
eu
dosbarthiadau.
Yn
cnwedig felly, Cor Aelwyd yr
Ynys, Cor Aelwyd Rhuthun,
Cor y Dref, Cor Cornwal,
Hogiau'r Bcrfeddwlad, Cor
Caerwys, Cor Merched y
oedd gwcld
0
ieuenctid
yn
ymddiddori ac yn frwd i
ganu yn anffurfiol gyda'i
gilydd ar sawl achlysur,
Bu cystadlu pellach yn yr
Oriechtas, sy'n cyfatcb i'n
Eisteddfod Genedlacthol ni
Llorigyfarchiadau
1 bawb.
Roedd
Dylan
Ccrnyw,
Cwrn.
cynifcr

Braf

Gwennan Gibbard a Iellan
am Sian yn bcirniadu mewn
nifcr 0 gystadlaethatl. Bu'r
da,vnswyr
hefyd
yn
llwyddiannus
- Tipyn 0
Bopeth
a
Da'Wl1swyr
Caernarfon. Braf oedd gwcld
}' dawnswyr yn dawnsio yn
gyhoeddlls ar y strydoedd ac
yIl gClmadon effeithiol dros
Gymru.
Diddl)rol
oedd
gwcld )'! amrywiaeth oedrall
a stel '1'.
Wrth
droi
am adrcf,
edrych ymlacn am fwy 0
frwdfrydcdd am y Bwyddyn i
ddod ac i fwy eto 0 Gymry
fcnuo i Dingle, Co Kerry 1
gystadlu y flwyddyn nesaf.
Cys)rlltwc11
ag
E.W
Thomas olr Tymbl: (01269)
843037,
neu a Tegwyn
Williams
0
Lallclwy:
(01745) 583612

Tcgwyn

•

gl FEIBION
Dwthyn

Godin

LlANIERIS

FFon:870444

• Pri~inueymftfll@u&1
• C
, Ugnni
U&Pinu

[J

• GWQrthwyr Glo ac

• Ol~w Gwr~sCanologi'ch
cadw'n 9ynnes ac yn glyd!

SEREMONI COFNOD CYRHAEDDIAD

YSGOL BRYNREFAIL

Lluniau o'r scrcmoru Cofnod 0 Gyrhaeduiad blwyddyn 11 Y5go1
Brynrefail. (29104/09) Pob Iwc i flwyddyn 11 yn ei arholiadau.

Cwpan Cymru

'Iwrnament
Cenedlaethol 7 yr ochr

Becbgyn 0 dan 16
Brynrefail 4-0 Dyffryn Nantlle
Getbm Maxwell (2), Richard
Cashman, Gwion Williams
Brynrefail 6 - 3 Llangefni

Yr Urdd
Genethod Blwyddyn 7 a 8
Rownd Gyn-derfynol
Brynrcfail 1-0 Bryn Tawe
Mari Gibbard

Richard Cashman, [amie
McDaid, Ezra Warrell (2),
Dyfan Coles, lwan Price

Ffeinal
Brynrcfail 0-0 Pcnweddig
Colli at giciau o'r srnotyn

SYI Thomas Jones 0-1
Brynrefail
Dyian Coles

Genethod Blwyddyn 9 a 10
Curo 1 gem a colli 2 (3ydd yn
Y grWp)

Ffeinal Eryri yn Ysgol
Atdudwy
Ysgol Ardudwy 0-9 Byrucfail

Bechgyn Blwyddyn 7 a 8
Rownd Go-Gynderfynol
(Q.F.)
Brynrefail 0-0 Bro Ddyfi
Curo ar giciau o'r smotyn

Gwion williom», Cetliin
Maxwell, Jan WilllQl11!l (2).
Richard Cashman (2), Louis
William\. Ezra ~VarTen, Jamie

Rownd Cynderfynol
Brynrefail 3- 2 Eilionydd
Tan Derwood, lolo Hughes (2)

Mcdaid
Brynrcfail 3-2 Rhosncsni

(golden goal)

Daniel Bell. D\T(al1
Coles
•

[Wrecsam]
Cethia Ma\'\\'cJI
Alon Taf 0-5 Brynrelail

Ffeinal
Brynrcfail 1-0 Glantaf
1010 Hugbe. (golden gel]

Daniel Bell, Dviaa Coles,

Bechgyn Blwyddyn 9 a 10

McDaid, Gethin Maxwell.

Richnrd Cashn1011, Jamie

Rownd Go-Gynderfynol

Rownd gyn-derfynol

(Q.F.)

Dcnbigh 1-2 Brynrefail
(A.A.Y.)

Brynrefail 5-0 Cowbndgc

Sian Phillips, Aaron Gwyn,
Gerallt Jones. Tomas Emlyn,
Grllffydd John.

Gethin MOX\lvell (2)

Rownd Gyn-derfynol

GWyI Rygbi

Brynrefail 2-0 Llanhari

Ysgolion
Cynradd

Daniel Bell. Jamie Stevens.

Ffeinal

Brynrefail 2-0 Penweddiz
Sion Kyl8, Mathew Edwards.

AI ddydd Mercher, 20fed 0
rai cynhalwyd Gwyl Rygbi
Clwb Caernarlon ar b'Yfcr

Cwpan Cvmru Pel-fasged

Bechzvn

0

dan 12

Brynrefail 28-10 St Gerrards
Brynrefail 11-12 Y Berwyn
(llala)

dalgylchaedd
uwchradd
Dvffrvn Nantlle, Ysgol Syr
Huw Owen a Brvnreiail
Yn cynrychioli Bro'r Eco

Bcchgyn 0 dan 14
Brynrefail 30-8 St Gerrrards

Brynrefail 8-6 Y Berwyn {Bala}
Brynrcfoil 3 +-22 Darland

Pc wnaeth y bechgyn

0

cynradd

YSgOll011

oedd tim
Waunfawr,
Bet hel

Llanrug

herhyn roedd
vszolion Yr

0

Hcndrc,
Y
Celli, Y
Bontncwydd
a thim
0
ysgouon
Llandwrog,
l4~ltnwndJt ~/r Croe.t;l()ll.
O'r cyfnod 'pwll bu'r

guro y rownd gyn-derfynol yn
erbyn rfljlll, rmd colli oedd \,;1
uaurs yn y ncm al )'11 l.i1byn

Ysgol Gyfun Radur.

W~enfaWT

Bechgyn 0 dan 1~
Brynrefail 28-10 St Cerrards

vn

i'r rownd gynderfynnol.
anlfo(.l\.ls

(yttl!\ I

colli i'r

To~yn"\l

clun,
Rydd

Cyiri£iildutQn

un

O'T

darllcnwvr
UUvYll11ClU
,,)!'Ulp...
l\',~ol,\ {DO=:lftzlcrc;
/(')t'
OClJoolu) i'yy rhannu 11~fQ nil
W!1~W~~
r~; ou hnnton rr VRQOl

ell

Gclli

Q~~iyn!lll vmsrter

i\ur~lll~\t

clwb

C!\et't'\:\t'fon

!IT

dJec11.ral.l arn

RYob~

wier

vn all

(':OOyh,

nos

filwrtllJ 1 Medii 5\;t1i)'lm~\l
hlyt1yddo~dd 2-7 yn ill-

ve 8Wc;;lw~h }1,\ ddi1.
P~h~fnOQ vn unu; ~yd(J !l1 01

ddcchruw ".L11. 6iOOyl~, nos
W~t'\~f 11 M~lli - 1 RYCI!IT Y
MOlfa, her YfJSY~YEryri, )'U8

Cilll);1UI

Diolcb rim c~cl"\cefno!!acth

y

Yn

v danan am

nlvnvrnlucdd 7·])

)'ll fy"ll)
i'Y(

cau hl

nanes. ac acrh
yrnl~en i ennill

it" n unrnvw

iV1.apDegwm - iua 184U

Iuddigolaethus ac ymlaen

Bryllrefall 11·12 Y Berwyrl

(1&l llPC!

a

Yl1 ell

tirnau

dan 14-

ysgolion

0

Ngh~ernarlon.
.....
~ __

!

~ __

_jl 1iun u urd(1)' Illap

0'[

aYY)'r

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

YSGOL

WAUNFAWR.

B1I'Il

hanner tymor pf}rsur air plant
wedi mwynhau arnrywiacth

0

yn ystod
)' tymor
hwn.
Gweithdy a Sloe ar Rymocdd
a r gyfer yr Aciran Iau - a

weithgareddau.

chafwyd

Noson Aildysgol i'r Rbieni.
Cynhaliwyd noson addysgol i'r

mathcmateg

gweithdy

GweitJJd}, Cel!.

/\1a 111:.1 Mia ar
FfracSl)'113U i fl\....
ryddyn 5 a 6.
Mae'r plant yn 111\V)?JlllaU'r
scsiynau hyn )'11 arw, diolch i
Ian ,I Rae .1111 eu gwaith
gracnus
Pel-droed.
Cynhelir
rwrnamcnt pel-droed Ysgolion
Eryri yn ddiweddar
.Roedd
naw ysgol yn cystadlu a daeth
tun yr ysgol yn drydydd. Da
iawn chi, hogia! Pob lwc yn )r
twrnament rygbi yn ystod y
11llS hwn
Sioe Hogia Bach Cafodd yr
Adran Iau sesrw n addysgol
wych ar \VahaL101 a\",(111rOn a
llyfrau darllen
Cymraeg
a
Saesncg
yn
ddiweddar,
Corrusiynwyd y Sioe HOgl3
Bach
gan yr Asiantacth
Sgiliau. Derbyniodd yr ysgol y
sioe 110n yn rhad 3C. am ddim
am cin bod wedi ymrwymo ym

Cwnltoddwyd

m hros iect

Mil

Asranraeth

CYI1U'U.

rhjeni
ar addysg rhyw a
pherthnasedd diwedd Mawrth.
Yn ystod y 1108011 cafodd y
rhieni gyfle J weld beth fyddai
darpariacth yr ysgol wrth
gy£lwyno'r

agwedd

yrna

i'r

disgyblion. Cafwyd ymateb
calonogol iaW11 i'r noson I a
gwerthfawrogwn hyn.
Noson BiaSLI Bwyd.
Cynhaliwyd 110S0n blasu bwyd
ddiwedd nllS Ebrill, gyda'r

Gwasanaerhau Masnachol yn
paratoi S3111pl 0 110b dim sydd
ar
y
fwydlen.
Daeth
cynrychiolacth
dda iawn o'r
rhieni I gefnogi'r nos on, a hu
stnndinau
bwytan
iach
blwyddyn
6 yn llwyddiant
mawr gan wneud dros £, I 00 0
elw.
blwycldyri 5 a 6
i'r Antur ddiwedd Mawrth i

gymryd rhan Ine\VU gwcithdy
celf gyda'r artist Tim Pugh.
Diolchwn i'r Antur am cin
cynnwys yn eu dathliadau
pcn-blwydd
arbennig.
Mwynhaodd y plant y csiwn
yn arw a bydd y peinriadau a
wnaethant ar Icchi yn cael ell
harddangos yn yr ardd maes

0

law.
PJanllu [,]Y5iau yn Yl' (n·dd.
Bellach nlal: gCllllytll 3 gwely
llysiau yng ngilac yr ysg()l.
Mae ein diolcl"l yn fawr i AllJla
Willian'ls,
Ccrl
Loxton,
Stc!1h:ll,ie Me~\dows,
1"\1\.'3.1,
Robert~ !l Marl Rowland~, y
.hieI1! sydd wecli bod yrl

heIpu'r pIal1l.

Gwerthfawrogwn

gyfraniad

fawr

yn

a all

unrllYW riant

helpu yIl yr ardd ar bnawn
dydd Gwener.
Baglo BaglQLI }'nl Mornson!:J.

rtvyll~ur lUUelll

nu yrllRyrclt
.1.C

At:h l'flwon

ysgol

yr

yn

llwyJJi.Lllll.lIS iawn wrtl"l Ca5il>
baOiau Yill Morrl:;OI1:> (,;yn y

fa5g. GWlldCU clw 0 f5JlJ.l){)'

Diolc11

b:lwb

i

5Yl"\orlt""''Y0dl..~,

yn

~
blant,

rlllel11 a 11cilllau. Mac yr arla11
yma

wedl

n1ynd

dd~ltblY5~a(.1 yr ~ard

aIcr y
R~JI1Ch

C)IIIIUll
M!\{I

tuag
few1'O)

at
.11"

Bylfl1CI1.

yM()

lwyf:11'

f'....t"[{V,l.ll~iVJ[(lalU Yl'\flly\l\ol~1
w:ll ddWl :l tlyrUU!1.U plcnlC, hell

sAn al" r ly b"'Ch, r bll")dau
haul ...l'r11~~IJu.
D~olcl'). ~/r l·h~<.:nl >1m \;\l
QVlWLld!lll

l"()Qlttf

~/"

QWcrthfawroniad o'r nwaill1 a
Wl1!lell yrl yr l~lrll I!lCll (]JOq Y
sal J." !l'll::. Jl w~1.11."f,
(y w~l[J]dL1J J p.I·111JlfJ11f!.'[.

Calwyd d3~"lwc:thely oddY~801

Ketbctait.
disgyblion

0

Eiri.au

Llwyddodd
blwyddyn
1 i

dderbyn tystysgrif a gwobr am
gwblhau cwrs diogclwch y

ffyrdd,
Kerbcraft.
Hoffcm
ddiolch i Cheryl o'r Cyngor;
Delyth mam Esyllt, G\v10n a
Mabon, a CCII mam Mair 3
Rhona am gynorihwyo gyda'r
hyfforddiant dros y flwyddyn.
Theati Cwnlm Fr(ill Well. Bu'r
Cwn1ni uchod y11 cyflW)Tno
drama i ddisgybliull bl,\!),ddyrl
1 a 2 cyt"l Y Pasg. Teitl y
ddrama
oedd
Martha
nr.) (( crlll.ll S ,\ chaf(.)<..lJ y
disgyblion ~rn.had n1awr o'i
brwylio. Yn YSlod lll.il:> Mai bydd
y Cwmni yn pl:lfforl1lio sioe

arall ar gyfer blwyddyn S a 6.
Dyxnunwn

bawb.

wyliall

(lUpUS

i

DATHLU

PEN-BLWYDD

ARBENNIG.

fu Mr
2 Bro

D}'11Cl

Gwynedd

Williams,
\'Vaun, y 11 ei wnc LIl! yn
ddiwcddar, Llongyfarcluadau
ichi ar gyrracdd eich pedwar

ugain oed a phob dymuniad da
i'r blynyddoedd 1 ddod.
CLWB 3()O. Enillwyr y Clwb
300 am fis Ebrill oedd: '£,30:
Me; Sali Davies, 1)' Capel,
Crees }' Walll1; £20: lvirs

Emsyl
£10:

JOllC,

Mr

15 Bro WILlI1;
Neil
l\dcock,

GI:.111'111LI".

YMDDEOLIAD. Dccl1rall llli~
Mai
}'ll1(.ldcolodd
Ifall\\ry
Rl1islart, Hod AtOll, 0'1 S\\I')'dd

yn

yr

}\ntllr.

Dymlln\Vn

Yll1lilic(}liall llapu:; iti, Ifall'''ry.

GtNl:DIGAETH.
Dr
Laura WIlliams,

LI()l,~)}'farchiada\'l
RaYJ11()lld

i:l

i

Tro~ y l:c)}'s, ar ddod )rn daid a
nain )' v\.')rt· bach. GaJlwyd 111ab

bychan, Tornos, i Karen a
Cwyndal, brawd bach iMegan.
DIOLCH.

Dymuna

Cwyncdd

Williams, 2 Bro Waun, ddiolch
yn fawr iawn i'w deulu,
cyfeillion a chyrndogion am y
cyfarchion
a'r anrhcgion a
dderbyniodd ar eJ ben-blwydd
yn 80 oed,
DTh1UNO YN DDA. Mae'n
dymor arholiadau pwysig ysgol

a choleg unwaith cto a'n pobl
ifanc yn eu canol. Dyrnunwn
)'11 dda i l)()\1 Llil OhOllynt.
Gobeithio y daw y tywydd braf
ar cu diwcdd er rnwyn lCru gael
Yll1011Wllg a nlwynhau.

YN YR YSBYTY AllfonV\rn

eil1

cohon CYI111CSat Mrs Menl13
MacDaJd, Lloc)les, s)rdd yll
derbyn triniactll calon mewn
ysl.,yty)'ln M..
l11c.eilllon.
Hydcrwn
yll
fa""r
y
byddv.rch )'11 gwclla ac adre'n 01
}'ll eill n1y~g yll (Uall.
CYDYMDEIMLWN yn ddW},s
a Mrs BridBct Ry~n, 5 Dol
Erdtli, yn <:1 pllrofcdigaetll 0

golli el mall1 Yll (ldlWeddar.

Gwasanaethau
Garddio

Gorwel

U~286 65U761
o 020424

naruriol, wedyn gwnaethorn
batrymau ar bapur, AI yr un

WAUNFAWR

pryd

bobol yn
Ifilmio. Rocddwn yn te111UO'n
gynhyrius a ehyffrous ar yr U 11

Parhad

yn ddwys

CYDYMDEIMLWN

hcfyd

a

Mrs Alma Jones a

cheulu Tan-y-f'ron,
yn eu
proledigaeth
0 golli chwacr

Ain1a.
DIOLer r. Dymuna Alma, Rob
a'r teulu ddatgan ell dio1ch i
bawb am bob arwydd
0
gydymdcimlad
a
charedigrwydd a ddangoswyd
tuag atynt )'11 eu profedigaeth 0

golli chwaer annwyl,
DIOLCIL
Dymuna

Anne

Thomas,
Treforfan, ddiolch
am y caredigrwydd tuag ali tra
bu yn yr ysbyty ac ar 61 dod
adref. Diolch YJ.1Iawr lawn.
DIOLCH
i
bwyllgor
a
gweithwyr
yr Antur
am
brynhawn a gyda'r,. nos difyr
iawn yn yr Wyl Far a
gynhaliwyd ar Mai yr ail.
DIOLCH i arwcinwyr a Char y

Waun

am

I]OS()ll

yn

gynhaliwyd
Caeruarfon,

gan a

0

Galeri,

nos Sadwrn, 9

Mai.
Diolch a chanrnoliaeth ocdd
gan bawb rr ddau weithgaredd.
TIMAU
PEL-DROED
A

IEUENCTID.
Noson

Diwedd

Tymor. Nos

Percher, 18 Mehefin am 6.00

o'r gloch hyd at 8.00 y nos yng
nghac'r Canolfan bydd gemau
pel-droed i'r tri thirn pcl-droed

dan 7, 0 dan 9 ac 0 dan 11
rulwydd oed). Gwobrau a geln
bcl-druul - rneolwvr hen yn
erhyn rheolwvr newydd - wcdi
(0

gwisgo fel Tylwyth

Tcg. Digon

o h\-.ryl a sbri i b<.lWb!
Croe () 1 IJ3wb. Am fwy
\vybodaeth
cysyll twch
GrahalIl ar () 12X6 6::;0051

0

a

cheese c;lkc a'r nlcfu" a
hufcn nydw; Yl'- med<.lwl .fv~ y
y

brofi~d arddcr~ho~i
8u\-1
tl10
bwyuydtl

l)_O~()ll ytl

gwall;Jl101_

MJ brynrus
enilLais

ddi11"l.

1

.Q:Wobr:l11 ~
roc

IW"}1.1,

lY

rafn

1 diced

ond

:1etl-l y
(kirld ia\.tj C..,yiQ'[l
lID

f\J ~tl:JPOlll III drll~

ll)() 0 bunI10gdti til' y~e:olD.ydw
I )TIl n,edd",.l
J~yl.i.YYn 111~dcl
l1UOOD blll;'ll bwyd !IT!l11rhyw
ddiwt't'lod_
o.wett.l\~vJ..l flnLi
l..Ul1\,;U llC NI t1 ~ll1 vn v.!ll~d
L\

bwyd

l!ltl.m }'fi rh~nn~ y
allall.
(\C IlJCULl AntI 1r!1£'}, A }J~\'11~1~'W

~'"r rtUft.

Dtolch, o~lnENLLI/
filwyllllyn ~
CclillDUROL.

Llonnvf!\ fl' h; ac:L.\l

:

t{ce 1

4 Bryn

Golau,

r

ar

lwyddo yn YT arholiad ffidil
Cradd 3. Da iawn chi, daliwch
ali.
DRINGO. Llongyfarchiadau i
Cruffydd a Cai Rowlands, Tan
y Marian,
Waunfawr,
ar

rownd

gyrraedd

derfynol

pencarnpwriaeth
drmgo
CYOUll.
Trefnwyd
y
gystadlcuaeth
gan Gyngor
Mynydda
Prydain
a
chynhaliwyd y rownd derfynol

yna

pryd. Siaradais i ddweud beth
rocddan wcdi'i wneud. AI 611'r

bobol fynd ar ol Ifilmio acthorn
1161 i'r ysgol i wneud gwaith
BW! Roedd Antur yn hV)T 0
hwyl.
Mr.LERI, Blwyddyn 6
Twrnament Pel-droed 6-bob·
ochr
Ar ddydd Tall, Ebrill 30, cs i,
Daf)tdd M., Alex, Luke, Ciall,

S1011

a Tornes Parry i

dwrnament
pel-droed pump
bob ochi, Yl1 y gem gyntaf yn

erbyn Fclinwnda, cnillom ni 2o a collom ni yr ail gem 2-0 yn
erbyn Rhostryfan. A collorn ni
yn erbyn Celli B, a'r Hendre a
chyfarial yn erbyn Maesincla.
Fe gurom
ni yn crbyn
Llandwrog J -0. Wnaethom ni
gyrraedd y semi-final a colli 3() yn erbyn Gclli B. Y gem
semi-final oedd y gem orau.
Wnes i fwynhau y twrnament
llawer iawn.
T(\l

WILLlA \15, Blwyddyn

yng nghanolian
ddringo y
Beacon ddiwedd mis Ebrill.
Rocdd hanner cant 0 blant,
() bob CWf 0 Gymru, wedi
ennill lle yn y rownd dcrfynol
Roedd y gystadleuaeth 0 safou
uchel a'r dringo yn heriol dros
ben. Rocdd y ddau Irawd wedi
dringo yn arbennig 0 dda ac
wedi cnnill4ydd a Sed safle yn
y gystadleuacth. Da iawn chi.
BEDYDD. Bore Sul, 10 Mai,
yn ystod y gwasanaeth
yn

EgIW)Ts y Waun, bcdyddiwyd
Daniel
eel t, mnb bych an
Dylan a Bethan, Ael y Bryn.
Rocdd ei ddwy chwacr, Erin ac
Alaw, yn gwylio y gweinidog, y
Parchcdig Gwenda Richards)
yn gwasanaethu'r
bedydd ac
mynd Daniel 0 amgylch y
capel
i'w
gyflwyno
i'r
gynulleidfa, er bod y bychan yn
cysgu/n sownd. Mrs Rh ian
Ellis oedd yr organyddes yn y
gwasanaeth.
CROESO ADRLF o'r ysbyty 1
Mr Tecwyn Evans, nemallt,
wedi idd() gael lJawdrlniaeth

yn

a

i'w law.
Noson

Bl..~uBwyu

Caw~onl n05l)11 blasu

Noson Blasu Bwyd
Ar 23/4/09 lll1 oedd Ylla noson
flasu bwyd yll cynuyd rJlan yn
neuadd Ysgol Wauniawr. Am
4.30pm rocdd Bl.6 WIthi yI1
paratoi y bwyd ac am 5.30 Ie
QYlll~\idduud pa\'Vb. Ruedd yna
11Q.r1\1 bwlUd 0 fvvyd dlll ddlm
yno,
roedd
yna
cibabs
ffrwythall_ Fy hoff fwyd i oedd

l"la-wb

Marie,

roedd

TOIU()S

b"vyd yn

yr ysgol ar 23 Ebrill, lie roedd
llucrli dlsgybljon yr ysgol yn
cael cyfle i flasu bwyd eilllo eu
plant yn yr ysgol. Hefyd nti
rocdd plalll Bl.6 yn paratoi
kebabs ffrwythau, smootlucs a
mefus mcwn hufel'l i werth1.1

ifr bobl. Daeth

llawer

l~Wll

1

hobl i'r nOSOll ac mi roedd y
11clladd yn hollollla\l\'11 a dwi'11
!;i-wr eu bod nh~v wedi cae I
llond t:tl bollau
0 fwyl1.

Ca"blUlll IIi i 1jO 1 gyd nr y

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cymraeg, Cylchgronau,

Bwydydd, Nwyddau
Ffon:

Ty

(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

:__-------~---- ---~"-----'

ac wedyn ml l'oedd y
pre~i gyd yn mynd :It drip
110 Ul1

y::.gol Bl 5 a 6 i Gat!rdydd!
Caws()m III i IDrd hwyl ar y

b'W~rthUJ prynu a
llcl1VYl elll b()ll(1U efa blATVd, mi
fc)edd \tt\ C 11.£'T'I
MI;(ii\;." 15. ~Ll, Dlwydllyn 0
D~W1'nod Mcwn An\\lr
ill lldyud lau, fl1rill 2.~,!l~th Rl
nc)son

yll

i )Yll\.luLl
~\Jitlldy ccll efu :lrllillvdli Oft
enw T~rl"1J)~sll' Mac Ti III YJl
nWnQlln ~1 v.r~;th cfv nto&\'UI.
"

~

[.,

1'1'

Antur

Caw()um Wllcud _p~trymau ~r
QerTl$! ('£0 ffclt (~pq, -L·<.)<.;Jd yn

l1.wyl.
f\~tll0111
IlleWn
par~11crldid a IIlynd ro\vnd
J\l1[ur
~ ch~gg:lu petl'~ltl

WAUNFAWR
'19 Rhydd • Bwyd Cartref ' Prydau

Plant

Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
I=f8": (01296) 650218

, Vstafgll Daulu • Cinio

5

Ffrindiau Ysb y Eryri

LLANBERIS
parhad

0 dudalen

CAPEL COCH. Ysgo! Sul:
Cymerodd plant yr Yc;gol SuI

ran

yng

Nghymanra

Annibynwyr Dosbarth CWIl1 y
glo a gynhaliwyd yn Capel
COCII ddydd
Sui, Mat 17.
Cyllwynwyd citem wcdi ei
seiho ar yr hane
am
Atgyfodiad Iesu. Diolch yn
£awr i'r plant am ddysgu ell
gwaith a'i gyflwyno mar dda.
Roedd y can u dan arweiniad
Gareth Jones, i gyfeiliant
organ a phiano, gitars a
dryrniau. Diolcb I Gareth ac
i'r
cerddorion,
Bcthan
Holding, Falmai Pritchard,
Dafydd Lake, Ccrwyn a Ccri
Murray.
Cynhehr
arholiad
Cymanfa'r
Presbyteriaid )'11
ystod yr Ysgol S1..11, ddydd SuI,
Mehefin 7. Bydd Y Cymanfa
yn Ebenescr, Deiniolcn, y Sui
canlynol, Mehcfin 14, anI 2
o'r gloch.
Gwefml: CClf )' ,<\rvbodaetll
ddivveddarai
anI eglvvysl'r
Of:ll:letL~ar wcfan )fr

Ofalactll,

.....

10

Dafydd Pritchard am lywio'r
no ...on eleni eto, a holi'r
cwcsuynau. YIl ystod y noson,
daeth y Parchg Jeff WiliiaLl1s,
Cylarwyddwr
Cymorth
Cristnogol yng Nghymru, a
BranV\TeTI Niclas,
Swyddog
Cyfathrcbu'r
clusen,
i'n
gweld. Rocdd )1l1 bra! cacl eu
cwrnni, a diolch iddynt am
ddod yng nghanol prysurdeb
arnlwg yr Wythuos
110il.
,Roedd
Jeff Williams
yn
ym 'Areld a chymaint
0
ddigwyddiadau ag Y gallai yn
ystod el ymwcliad air gogledd.
Cawsorn
anerchiad
byr
ganddo, a diolchodd i bawb
oedd wedi dod Yl10, dC 1 bawb
sydd wcdi cylrannu rncwn
unrhyw
ffordd
at waith
Wythnos Cymorth Cnstnogol
)Tl1 yr ardal
unwaith
eta.
G\\7I1aed elw 0 5:84.
Diolch yn arbcn nig, wrth
gwrs, i NIl Alletlrill Jones,
G\"\ est)T'r Dolbadal Il, am gael
cynnal y lloson yno ac am y
Ct'occ;o
CY1111CS
n gawsolll

unwruth eto

se£ gronyn.org.
C1"vb 11''1god

SONGS
OF
PRAIS.
lV1l1W1:
Mae'r
Clwb PY<lgod Mawr yn cael ei
RecordiV\rytl dwy r,lgleJl ar
8)'"11:11
}'l1. C3pel Coeh :1t11 gyfer cyfrc~ \OnR' of Prtuse
6. 15 O'T oJoch a .. 11()S Slll a r
BBC 1 yn rglv..ry<; Sant Padnrll
gyicr 1Cuel1Clld Blwytltlyn 7-9 ganol mi5 Mai. Calli Y g)'lltaf
yr ysgol uwcllratld,
gall a'r ddwy raglcll el darllcdu 110S
es!w)'si'r pc " tref. Mae croc,>o
C)'11nt!~ 1 llrllllYW tIll yrl yl

StII,

Mellenn

Mae gall hen dre Cacrnarfon le
i ymfalclno
yn y gwauh
elusennol
a wncir gall
fudiadau gwirfoddol lieol - ac
yll

ClI

yl1

cael ci gynnal

m ae I'fri ndi au

Ysbyty Eryn, sydd eleni YIl
dathlu dcugain mlyncdd 0
wasanacth clodwrw,
Ffurfiwyd y grnrp)'11 19691 ond
cyd-ddigwyddiad oedd hynny
nad oedd a wnelo ddim a'r
ffaith ei bod yn flwyddyn
gyffrous
pomp a rhwysg
arwisgo'r Tywysog Charles tel
Tywysog Cyrnru yn ogystal a'r
protesno yn erbyn hynny.
Doedd y Ffrindiau ddim yn
y busnes o dynnu ylw arynt
ell hunain
drwy'r penawdau
ncwyddion, and yn hytrach i
wneud cu gorau er lies yr
Y> 11)'t)' a' r clcifion.
Dvna Y'" 'r amcan 0 hyd, ac
rncddai [\11S fane Eryl Iones,
llywydd
Ffrindrau
Ysbyty
Eryri, 'Y prif amcan ar hyd y
bly nyddoedd Iu ac yw i goc.li
arian i brvnu offer ar gyfer ac
cr blldd ) C.lL!liioll.1
LI'A')'dd\\)'d }'ll ystod y 40
ml)'llCdd

i

di't\'ctllaf

godi

ll)jlocdd () bunnau I ef dros
£54,500, i bryIlll amrywlaetll
o offer

JefTl)'ddit)1

trinlaetllClU
tllt:fJpl,·{tig

aT

gyfer

meddygol
11t!U0

nell

fantais

ar

Bob prynhawn
Sadwrn a
Sul, cynigir gwasanaeth te neu
goffi a IIuniacth
ysgafn i
ymwelwyr
y
clcifion,
gwasanacth a wcrthfawrogir
yn fawr,
Gwneir swm sylweddol bob
blwyddyn trwy gynnaJ bore

coffi gyda byrddau gwerthu, a
chodir arian trwy wahanol
wcithgareddau.
Daelll
Ffriudiau Ysbyty Eryri hefyd
}'II sianel i roddion er cof am
glcifion a fu farw yn yr ysbyry,
)TIl ogystal ag arian gan gyngleilion a'u teuluocdd i ddiolch
am y gofal tyner a gawsant
yno.
Yn ogystal a Mrs Jane Eryl
JOllCS fel llywydd,
cadcirir
pwyllgor Ffrindruu ysbyty Eryri
gan Mrs Margaret Haines, a'r
Is-gadeirydd,
Mrs
Mair
Williams,
gyda
Mr Iohn
Arthur T ones fel trysorydd,
Mi~~ Enid Lewis J ones fcl

ysgnfennydd a Mrs Dorothy
Pritchard a Mrs Olwen Peris
Jones fel trefnwyr
rota y
gwasal1aetl1 teo

Os dymuna

llnrh)7W Ull
Ilclpu/r
Ffruldiau
mcwn
tlnrhyw {odd, cysyUtcr
a'r
ysgrjfennydd
ar
01286
672931.

G-westy

21

OeUldll hWIl YlllU110 U ni. Yll
}T~t()d tynl0r yr haI Jllde Se51'\11

pcl-drocd

plith

gyfer nyrsio.

L

3I

arn

ERIS FfOn! 870277

gyfer yr hogiau ar Gae'r Dd61
rllWl1~ 6.30 a 7.00 u'r glocll,

cyn y CI\vb Bydd

}T

hoglau

fell)r yn Y111l1TIt)a'r cyfarfod yl1
y capel ych)Tdlg yn l1wyr.
CYMORTH CRISTNOGOL
Diolch yn fawr iawn i'r
casglyddioll :1 hl'n yrn\V'eld 3.
chartrefi'r pcntref yn ystod
WYlllno~ Cynlortll Cli15l110bul
1 gaSglu at ,.yai[l} yl tlu~el1

hon.

Gwerthf~\vrogir

Cyhucllllir ~YrIII Y cUtJs!iau
)' rl1 if1'll 11C"al.

)'11

GWI5 CYMORTII.
Cyn hrul~~r(] (_:\'VI ~ CymU[[ll
yng

N~rwesty/r

D()llJuUtllll,
Llullbvlitil
ll.Oi7
Wen~f, !l Cll!lft.vyd n()\'(ln
1"lwylic)5- Diolc:l1. yn f:1WT~~Wll
UnWalll C(l) j IJavvb (1 UdaCLl1
jl."1() i B/Il:"lryd l·l"1.~n)"'11yr 1,W),1
wrt11 jludl :lrl:ln J[ VI ClUSeJl.

I\uLdd

PUD1P
c}'mryd
J'h~t"

Illtillli1U PlJlJ linl

u

Jllll ..~Jll
!'\~

manylion cyswllt i'w

~Q@Ior dudalen 2

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser - Aneuryn ]one~ a'r staff

ell

hYlllloddiau a'u <.:l!fnogactll.
Diolcll i bawb a b'Yfran !lodd.

CT;stnosol

DAWY'R POST
I dderbyn y papur i'ch
drws bob mis
cysytltwch ag Olwen
Hughes. Mae ei

roedd

Priodasau • Dathliadau

Achlysuron Arbennig • Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydlcn Bar
Cinio Dydd Sui

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS

9 RktJS Rf49

)'11wcllllul

~8V~w to ~~ t)!ly,Jd ..~r cld~~vcJ(.1y
CWl~. Tim Alldrew L-wenl1(1,
H\.lW
a Sci riot
n cnillodJ.
Llorlmlf!Lrchl~ll~ll J', llec1"'111.
n~olch yl1 f:lwr l,eIYd t

CECINAU
YSTAFEllOEDD
YMOlCHI
A LLORIAU
L(a~ru9cacn,"rjun

~~

~'bn~
Ll3nb@ris (0)870

832 9903
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BRYNREFAIL
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Ebrill zsain am ymadawtad
Helen Maud Jones, 5 Trem
Eilian, yn 64 mlwydd oed.
Roedd wedi diodde£ afiechyd
blin yn ystod y ddwy £lynedd
ddiwcthaf a hynny gyda
dewrder a sirioldeb. Bu ei
theymgarwch
i'w phriod a'i
phlant,
ei
hwyrion
a'i
hwyresau
yn
nodedig
a

byddant

yn

enfawr

teimlo

bwlch

golli cymeriad mar
garedig a thriw.
Cydymdeimlwn yn ddwys
0

ag Arthur, Janet, Christine a
Paul
a'u
teuluoedd
a'r
pcrthnasau
011 yu cu
profedigaeth. Bu'r gwasanaeth
angladdol yng Nghapel y RI10",
Llanrug gyda'r Parch Marcus

Robinson

)'11

gwasanaethu.

CROESO ADREF
Croeso mawr gartref i Amy
Lambert, Glandwr a'i ffrind
Lily 0 Lanberis ar 01 bod yn

teithio'r byd am gyfnod

0 wyth

mis.

amser

Cawsant

bendigedig a 11awer 0 agoriad
llygad. Bu iddynt

ymwcld

air

Amerig, Awstralia a Seland
Newydd,

Gwlad

Thai,

Malaysia a'r India. Cawsant
groeso ymhob lleoliad
a
mwvnhau
llawer
0
anturiaethau fcl tcithio ar gcln
elittant, trio eu llaw ar dorri
coed rwher a thrip 1 lawr yr
afon Ganges. Mae pawb yl1
falch cu bod 5artrvf urrwarch

eta ac wrth ell bodd iddynt
sael y cyile i hvynhau
profiadau rnor arbcnnio ar eu

teithiatl.
SEFYDLIAD Y MERCHED
I gyfarfod nos Iau J Ebrill 16cg
estynvvyd gwahoddiad 1 Ceri
Hughes, Swyddog Cymulledol
Diooelwcll Tall. Cafwyd S(5WTS
hlddiol g~nddi ynghyd :1 ftdeo
yn :lTYI1~nclt"1'rcam.~"l c~r
i'v.;
cyIllryd i war~llod cin c;;artrefi

rhag

tan

a phwysleislo'r
diofalwch yn amI syln arwalll
a.t hynny.

Nos lau, Mal 21 aln trafodwyd
yr Argyn'111ell1ad a anIouir i

Gytarfod Blynyddol Sefydliad y

Merched sef VIangen ar tyrder
i ddiogclu y gwenyn yn ein

gvvlad
C.el~r an,
v.;a;tl,
rIDGhYfil ur frya i. CdryCll 1
mewn i o~tyngl~d niferoedd yr
hc;i~itJ~, Diwt;~~~ 7

UIJi1Qll

Wd!l

MVtvr

CbWlQ ]lWVlJOJI.(!!Ul

lIC 1,}Cl10 LlInrlll.

6UL
CYMORTII
cn.rQrrNOCOL Vn yr oeJfa

no~ SuI, M!ll IOted trefnwvtl
KWUlJtlllt10tl1urbCl111i~

rertJ'yn:ts
Cn:;illowl.
~ymC!rvvycl

n

111CW11

aw~~tb Cymarth
:It.

y

..h:tnr'l:l\.1

arweiniol gan Tennic Angharad
Roberts.

Yn

dilyn

ymdrech
Eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn 2007
i apel Sierra Leone Cymorth
Cristnogol fe godwyd chwarter
miliwn 0 bunnocdd. I ddiolch
i'r egJwysi am ell haehoni
paratowyd DVD, tra roedd Jeff

Ysgrifennydd

Willliarns
Cyffredinol

Cymorth
Cristnogol ar ymweliad a'r
wlad, i'w hanfon i bob eglwys.

Hefin TOIle:-, roddodd
arweiniad i ddangosiad
o'r
GWYll

DVD oedd yn egluro sut )'
defnyddiwyd )7 arian i gynnal
prosiectau rymor hir yn Sierra
Leone. Arweiniwyd ymhellach
mcwn myfyrdod, darllen a
gweddi gall lywydd y mis,
Lowri Roberts Williams.

YR EGLWYS

CYFARFOD
PREGETHU.
Croesewi.r pawb yn gynnes i
Wyl Bregcthu'r Sulgwyn yn

Sardis. Cwasanaethir 3]11 1 o'r
gloch gan yr Archddiacon
Meurig Llwyd, Bangor, ac am
5.30 o'r gloch gan y Parchcdig
William
Jolm
Lewis,
Llanfairpwll.
CYMORTH CRISTNOGOL.
Diolch yn Iawr i'r ardalwyr a
gyfrannodd
rn or hacl
at
Cymorth Cristnogol. Mac yr
uchod yn buddsoddi yn yr hyn
fydd 0 lcs am flynyddoedd. Mae
yn hclpu pobl i wella eu

bywydau, wacth beth eu cefndir
nell grcd.
CLW'B ORWIC. Mwynhaodd
aelodau }' CI\\'b uchod ginic) i
ddathlu
G\\J'1 Ddewi yng
nghanolfan
Blue Pens yn

BYSUS

BRESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS

Cvnhaliwyd

DINORWIG-

-,

Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

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

PROFEDIGAETH.
Daeth y
newydd trist fore Mawrth,

-

-

cyfarfod

o'r

ddiweddar.

Mewn

cyfarfod

lywyddwyd

gan

yn
ddtweddarach
trefnwyd
cystadleuaeth adnabod lluniau
o leoedd adnabyddus yn yr
ardal. John Cantrell a dynnodd
y lluniau. Cafwycl llawer 0
iwynhad wrth geisio adnabod y
gwahanol safleoedd a Joan
Glass a lwyddodd i adnabod y
nifer fwyaf. Rhoddwyr y te oedd
John a Rose Cantrell.
Mewn
cyfarfod
arall
a

J 011n,

dangoswyd ffilm 0 Ddinorwig
yo dwyn y tcitl 'Cynt ac wedyn'
o waith [ason J011es. Margaret

Faulkencr a Betty Bower a
roddodd y te bryd hynny ac
enillwyr y raffl oedd Betty Ann

Tones, Elizabeth Jones a Rose
Cantrell.

AS

Bysus bach a mawr ax gael ax gyfer pob math
o logi preifat - nosweithiau allan, partion,

Cyrndcithas yn y Caban nos

tripiau ac ati. Gwasanaeth personal a

Tau, Ebrill 16cg. Cadcirydd y
noson
oedd Dafydd Ellis,
Gweledfa a dechreuwyd y
noson gyda myfyrdod dan ci
arweiniad.
Crocsawyd pawb yn gynncs i
gyfarIod
cyntaf
y rymor

thelerau rhesymol gan

(01248) 361044

NSRHIWLAS

newydd, ynghyd a'r siaradwr

Blodau

Arwel
Tones,
Penisarwaun.
Dcchrcuodd
Arwel drwuy chwarae tap 0
gwadd,

lais gwrtnrycn ei sgwrs sef
TRowland Hughes, 'y dewraf
yn 01 y bardd

o'n hawduron'
R.Willianls

Parry.

vmdnruaeth

(ALWYN A SARAH JONES)

Calwyd

retstrotgar

Ffan: 870605

0
aIr

fywyd ~ g\N'aith Y lienor
bardd a chyfoetllogwyd y sgwrs
yn £awr wrth i 11i glywed
trigolion yr ard;}l yn son am ell

• 8asgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• Basgedi Crog

hatgofion ohona.
Nos Iau , Mai 7fed daeth yr
ru-Iunydd Frank Green i drafod
ci
Wtlilll
itl
arlunytld.
KJIUl1l1UL}tlatlrul1tllal1 tiitldorol
1m ei yrf~~'f dyl~w~dtltl~ ei
waith i ddarlunio saflcocdd
sydd yn prysur ddiflal1nu yn
arbennis- f~l rl~ai yn l~inas

Lerpwl. Gwyn Hcfin Jones
oedu cadcirydd y 1105011, yn
arwaiu yn y myfyrdod
myncQi diolch gwrcso

o

a
i'r

siarad'\""r gwadd alll ci sgwrs ac
.lIn .lrddangos nifer tlelaeth II
I
I'
th
en5hi'erlttiau 0 1 ""a.1 .
! ((

!

nydd y cytarfod

• Hefyd, Compost ar
werth
RHODD O!R GALON

YW 8LOOAU

•

I
ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos

I

l1c~at~OJJau,

(ivvlnnl ayuVVGiltlrtitlOI til alvv yvv Cabiln Cyf. YVIHh ei ~ety\JluI
nwyluso aalOlvglilo eCOnOnlaJOO eeln gWlao.

Mehefit'l 11 eg pat,\ roddlr sgv.rrft
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~tlll

Nod Cobnn Cyf. yw ..hcoH gwcitho'edi.,d

cynall3dwy sydd yn

cvnnvrcnu IneWn)arwv 81orlf welfngareoaau rerenlw
((i~f1jTrYfy~ge"'Q,Y~tiafellCynh{ldl~dd~ G'tVg~iilnQeth"r~~ffv ~

UUnI'JOOlo) ge ar vr un nNO i {IGfnOOI husnPJllIl!ol (UngLt9u BWlGS
t.Jb3n~er mwyn creu <:ytl~oedd9waith

Cofiwch Gefnogi

EinHoU
Hr~hr~~hwyr

GoIJAn, Yr HGn Yigul, DrynRfilil

a

www.cahan-eyf .org
eahan@~ha ..-eyf.6 ..
01 ZOOOD:l :l00 (CClm) 01 ZOO00:; 40Z (myddfiJ)

lwc iddynt yn Eisteddfod
Cenedlaethol yr U rdd ym Mae
Caerdydd.
Cynhelir Miri Mai nos Iau,

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

17 Mai, ceir yr banes

Pnrcr so n

Il1dur

:1

ar

enedigaeth ell mab bychan,
Cruffydd Pwyll - Wyf cyntaf i
Ann a Dave a gor-wyr i Mrs
Mary Davies, Llys y Cwynt.
Pob bcndith i chwi fcl teulu.

Crocso mawr hefyd i LIeu
Cwydion, mab bychan arall i
Rhcon a Nerys, Afon Rhos,
Llanrug, *'Ir arall i naj n a
taid, Pat a Leslie Larsen,
Llygad ) r Haul.
forc Sui, I 7 Mai, ganwyd
Elliw Mal, mcrch fach I Mark
Porter a Ffion, syn byw )'11

GraI1gctO\\'11, Cacrdydd. Gyda
llawcnydd y llongyfarchwn
Len i.l Carole ar ddod )'11 nain
a thaid am yr eildro. Pob
dymuniad da 1 chwithau fe1

teulu.
PEN-BLWYDD ARBENNIC.
Dathlodd Dave Philips, Waun,

ben-blwydd

arbenn ig ar 17

Ebrill. Llongyfarchladau

a phob

U}'111l1111dU

Da.ve

da.

gyrraedd oed arbennig a pilob
da

ar

0

\'VClS<.lllClClll

Y ClilliS

M,,,,) nha

Llallbl;rJ~.

ymddeol1ad,

ei

we(.ii

hymdtleoliad
bly IlyddocllLl
clotl\viw
yll

yn

uy

Elen!

auillwyn, :sci
l1clcll MallU, 5 Item tilian,
a llalll

llrylllcfail.

Ann, 1

Dyn1una

Lly::. y C';'\ Yllt, "lJiolc.::ll. 0 SalOll
i'r
tculu,
ffrindiau
a
ehytndc)gion, cyci-weitllwyI a
(.11Y11 g)·d-wcitl1,;,\ y1 a111 y llu
cardia\.\,
oalwadau
HUll,
allrllegion
gwenhiawI
a
Iboudioll arlJl1')01. Diolch 0

galon

bcn-bl"\ovydd

31n

byUlgofiauwy.
DYMUNA AlWV11,

Delyth a
tlletlltl'r ddi"ve{ldar £lIen Jane

Williams lNel), 2 Bryn Tirlon,
ddiolcll i 11L)wh a hl/ll goialu'll
tiyner all1dani yn ei ehartref
)'11 Yljlod ci hWdcledd. Diolel1

leddygorl, Ilyrsy~ a
c:t.l~~ M("<1<1yg~:l [I~,'rllg
:t

arllellllig

I

WIlUllfllYfI

alll

fod

lllor

WOvlVl10doi !l alftlI10. Ulolch I
Ml

III

Evi\; W)·l1. 1V11.\;::', 01.(;" i/"y
I 11UIali ;} CllYlllUOgtOn J. IlI'Il

dl'iw

>yn

iddi

l"1t)r"ydllocdd

ystod

y

div..°ct.l\~lf

pub (1n'\fYl1d
ti<\rcd~5rwy<.~d ~\ ddaLl..5oswyd
u\~'cl[llfa\,rIU~lI

<"

1 bawb.

YN EIN MEDDYLIAU 0
HYD
Ddydd ei hangladd
mawr
talwyd teyrngedau
dwys a
dwln
i
Sharon
gan
hnfathrawes
Llanfachracth
a
chan Rhian Price, ffrind agos
iawn iddi ers dyddiau ysgol
Tarr-y-Coed.
Diwcddglo
teyrngcd Rhian ocdd cerdd
deirnladwy i Sharon gan y
Pntardd Meirron Macintyre
HLIW~. Do, 'Ebrlll, 2009, sydd
wcdi em sobn.'
SHARON
Mac'n

'...,;.111WYI1, 111.1CI)

nhw'n

'''')'11<1;

Yn yr 113111 Tl13C tine 0'1' ha',
Ond i ni mae'n rhynllyd nawr;
Yn UIllOll Icl tac'n Ionawr.
Ym MOn ac Arfon 111ac b"""yntl
A'tl geinau oll yn gorwynt.
Mac rhwvg anfcrth drwy/r Perthi,
Ry'rn ar ddariod hebot ti.
Sharon
Mot ~i\-\r U'11 diddori,

EbriJJ sydd \"Oed!ein f,()bn;
l\1ac'n c..lartll hcb tl> ~\,mnj cli.

Shar{)n o'et galon

ni

I g)'di -

\vcl\\ryd
'Run Woolley m,"'Y dl\~rd,
Yn h~fnidd byth 3 hefyd,
llt!l

rI1)""<' geriaeI) 0

RhoVl 11bopctl1 o'n byd llcthol,
rlluwIl yr hai,
RIIUYl 11 y1 11..1U1 bO!\.:uo}
l/tl, S;1cl yn'l<l'n cin cnnul
E(o"j .ldrcfyn 61

Huw~

16.04.09

\JVOOLLEY,~HARON WYN
Dymllna LIonel Woollev, , ei
gfJf, ~ D;lfydd a Helen, ci
rhiel1i, ddatgan
eu diolcb
di££Uant i'r teulu, cynldogion,

ffrindiall a chydwctthwyr

am

yr ynlyyclii:1UdU, t;alV\'auau ffO]1,
LlythyraLl, caluiau b1udatl a'I
1

cyfraniatlau

tllag

Anll:liwlaJ1S Awyr Cymrll,
cof am Silaro1l.

0' t'

W)Tl Williunltj,

{ydd

G)'m~rir

rtl!ln dechrell{)l

y

gan blanr

Cal"lci n("I~"n QYc.1n'u e;tnr~ dine;
alTI Mall Il)11t::~. nyLlt1 lC fani i

•.1(.~~ly rl...
1111 Ylll:JIll)IUIel1ll!~leLl1
U {rOIII
f\JtUADD_
, ~ln~~n
"t' nl+lon,lon fWYLL(';OK
m"lnl, n~l~n
TJl'"l.nWYll
clwb
C"1:tt mis Mai
aloIel]
CY\Allf!lt
1
b!lWl)
Q_'[ tld!lu ellillvdtl l\\Tcu. oedd:
~)ltl1oi.\]~~
l'~ll ltli~ " (.p'll.
Mr~
cwyn<;tl"l.
T Qn(,,;:;>I

CVllClfttlWVO LldVdd
Divl\il1

1 I\Vb'vi ~lJ

ppn\T!~r()p~ !1m
c.;"'n-t:li ..

:t

vr

!lI1QJ!ldd.
u\' O'YY\ill,

nrptnl£1d!111

rl,r()?(ey;ynol.

RrVllllli(lll
T~
Yt'1,;11~,

~l

J!lP'()

Lluilgyl~lrcllwYll

Bala. Cafwyd y pris uchal
allan 0 48 0 h,,\n ac erbyn 11YIl
mac'r ei drudlawr i lawr yn y
de.
Hwu oedd )' seithfed tro i
EI,"-"}'Tl lwyddo i gael y pris
ucllaf )'11 yr An\ ertilialll. [\ilae
llawer o/i h"" 11 \,\'edi 111)Tlld
dramOf. 1\'1ae An\'ertlli~lll t )r
Baja,
g:ln
;\nvCrtl'l"T\'r
Rhutlll.111, )'11 c:lel ei cl1}Ofrlf tel
o'r

prif

al-,,·crtiliallll<ll.l.

nifer 0 )'lllV\'el\,\')'r 0
dran10r \\'edi g,ll\v Yll Bryn
Rhydd i ~'cllt )' C\\'ll ltC.lllllS yII
gweithio
g)'(~<l
EIVVY11.
Llo11gy[orelliadall
l11awr i li.
YR YSCOL CYMUNtD.

M},fyri...,.·r
() 'r
Bl·ilY"8C)1.
Croc5aV\,'d
Mi'jb Frallk
0
Coleg
Prlfy~gol
Hangor
i
ddosbartll
y B~lb:1110d am
?;Yfllod 0 Ylllarfl.:l' dysgu.
Roedd 1',1\,\,1) \"cd i ''l'lW},nha II ei
chwmni <1 d,'nlll nwn yn dda
iddi yn y d)·fodol.

YrTIwelind. Dacth
PC Nell
WiIlialTIs i ymweld a'r y::;gol
ddydd Merchcr, 22 Ebrill, a
dydd MercllCl, 13 Mal, gall luI
SgwrS I

bub llu~bartl1 YJl eu ([0.
Gerdded
Add)Tsgol.

Dydd Mercher,
22 Ebril1,
cafodd plallt Bl. 3 a 4 gyflc 1
fync..l :.tr d a itll gcrl.ll.lcd :.1.r 1, >7(.l
LI1V)'br y MWyllwyr, IJ B\;n y

gloch.

()ro:1t'y,!,1

Dcfaid Y

er

&-weul.ydd y CSn fydd .Ar-w-d
DaVIe,
(AI \VelIlYlllJ COr y

P~l'Tl'ynl :l'T

C\VIl

Taith

YIIl; Nbllapcl 5cilo,

Tt'~ga.1'th ~tn 2.00

Arwcrthiant

at

Cynhelir
Cymanfa/l'
Methodistiaic.l bll.awn Sui, 21

MtllCfill,

ARHOLIADAU.
DYll11111ir
pob Iwc i bawb OllOJIOch SY'Il
sefyll yr amrywiol arholiadau
yn ystod yr wythnosau ncsaf
Bydd yn braf cael yrnlacio
wedi'r gwaith caled,
DY\1UNA
Ernyr
a Katy
ddiolch i'r tculu, Itrindiau a
chymdogion
a 111
eu
caredigrwydd ar encdigacth cu
mab 1)'cI1311 Cctlun, brawd
bach i Ioan ;]C E11l1i.
LL\VYDDI.\!\IT
GYDA
•
CHWN IJEFAII).
Llongyfarchiadau
i EIWYll,
Btl'11 Rh ydd Mawr, ar ei
lwyddiant gyda'i gi dcfaid yn

Mae

llyd.

MEIRl()N lVL\CINTYRE

rhiryn nesaf
Cynhchr Ras Pcli ar 16
Gorffcnna£ i lawr llethr iard
yr ysgol. Bydd stondinau a
phaned ar y noson, fclly
dowell i'n cefnogi feJ arfer.

un

Ein

cytlylllUl:!lnll'lll 11wyraf a J tlflt::t,
Bryll~irloll, a'r cculu, oil ar golli

DIOLCH.

calon

Yl1

PROFEDIGAETH.
lllalll

tuag
at Ymchwil Caner yn Ysbyty
Clan Clwyd Diolch () waclod

Sharon ein ioch o Sherry, - cin

Llorigyfarch tad au i Elen
Lewis,
Pcnpw llcoch,
ar
dYlnulliad

r 700

Dcrbynrwyd dros

GENEDIGAETlIAU.
Llongylarchiadau
i Andrea

yn y

Thll10~,

em Actol

Aelodall/r Urdd a dymllnlr pob

CRONFA'R PENSIYNWYR.
Enillydd rnis Ebrill oedd Mrs
Janet Jones, 12 Bryn Tirion.
Llongyfarchiadau.
DYMtJ]\;A
Mrs
Blodwen
Pritchard, 10 Llys Y Gwynt,
ddiolch 0 galon i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am yr
anrhegion air cardiau a ga£odd
ar ei phen-blwydd
yn 90
rnlwydd oed.

Pa s tllag at Lytl Llyda\v, yt1g
11gllwnmi
Mr
Hywyn
Wil11all1S

C)

Bare CCl1.ctllaclll{)1

TreuIlwyu
dl\vrnou
diddorol iaWll yll ei gwll11li
Er)'fi.

gan

dd~TSgu

llawer

alll

yr

WYlldta a'i chri\v. Dioleh yn
fa"VT i Mr Williams aln bUTatc)i
1110r drylwyr ar elll cyfer gan
slcrllau bod pa,.vb wedi cae]
taltl, hapus a (/logel.
C;wersi Teni'). Dytla l11ae piallt
Bl 3/ 4, 5 a 6 yn ei ddcrbYl1
bob bore dydd rau }rJl y!:>tod y
tymor
hWll.
Cynhelir
y
lvvrllalualllL elell! ar ddydd
Ma\vrth, 9 Mehe{m.
Pacio Bacgiau. Diolch
i
Gyfeillion yr Ysgol am drefnu
rota i fynd 1 Morrl~o11S
Caernarfon ddydd SuI, 3 Mal.
Bu'r crlw bYC}lan yn brysur
iawn rhV\'ng 10 a 2 o'r gloch
yn pacic) l1agiau'r cw<;n'leriaid
gnn sicrhnl.l ciw

0

£.:~::>(.. C;Rc i

Grorua

Cyfeillioll yr Ysgol.
Dioleh yn fawr i bawb all1 bob

cefnogaetl1.
par/lad at dLldaJeTl 15
C:yngerdd. Roed(l noe; lall, 7

Mai, yn

i'w chofio

11080n

ffurfiwyd clwb enwog arall 0
Lundain,
se£ Queen's
Park

i

hawb a ddaeth i Neuadd Ysgol
Brynrefail
Llanrug.
Yno
cynhaliwyd
cyngerdd
yng
nghwmni IIogia' r Wyddfa,
Elfed Morris, Cor Waunfawr a

Yn aml iawn ar fore StU wrth
ddod adre o'r ocdfa, mi fydd
yna gem bel-droed ar y cae ger
Capel Cyscgr; Mi Iydda i yn
cael fy nhemtio i aros ac i
wylie, ond mynd aln adre

disgyblion Ysgol Penisarwaun.
Cafwyd noson ddifyr

:1 hwyliog

yn cu cwrn III a mawr yw ein
diolch i bawb am wirfoddoli i
roi eu hamscr YIl rhad ac am
ddim, GW11aed elw 0 £735.
Flair Mai. Trcfnwyd y Ffair ,1I
gyfer dydd Sadwrn, 9 Mai, gan

Cyfeillion
amryw

fydda

er mwyn cael cinio
sydyn ac eistcdd i law! i
fwynhau dwy gem ar y teledu

yn ystod y prynhawn.

yr Ysgol. Roedel

Ia, yr hen

stondinau a gernau
wedi eu trefnu gan blant Bl 5 a
0

hen Gronicl

ugeinfed ganrif, mae gweinidog
Bethel,
Rhys
J. Huws
(sefydlydd Eisteddfodau Plant)
yn datgan ci farn yn glir am
ddylanwad y bel-drocd. Dyma
ran o'i 'bregeth': 'Gan )'1"
ymdrechir darparu moddioti
dyrchaiol i'r bobol liaac eleni,
mawr hvdertr no chvcbwvtinir
mo glwb pel-droed yn y
pentie]. Apelir }'11 doer at
aelodal.l crehrddol Bethel i
ymwrlilC)(i d'J cl1lA alae ilwn,

Ptoiiad Gwaith. Treul iodd
Marc Jones a Bryn Roberts 0
Ysgol Brynrela iJ wythnos 0
hrofiad gwaith yn y gegin
rhwng 18 a 22 Mai. Gobcitllio
eu l10d wedi
mWYll1lau'r
priofiad.

DIn }' gwyddonl el fod yn
dar()~Lwl1g mUe.'Ull UC yfl

Agoriad .c)W),dd()gol.

Bl.

6

gerwino iCJith ein paba] ilanc. '
Ym
Medi
1904
yr

i l}'11d i agoriad

walloddiad

swyddogol Canolfan

Capel Bethel a

gyhocddwyd yn rhcolaidd yn
ystod blynyddoedd cynnar yr

arwain y gwasanaeth torfol yn y
bore. Diolchwn iddo am drefnu
I ddod atom 0 dro i dro.

plant

bel-drocd 'rna.

Tydi petha wedi newid? Y 11

6. Diolch i bawb a gefnogodd
er mwyn sicrhau diwmod
hwyliog a llwyddiannus.
Ymweliad.
Croesawyd
Mr
Andrew Seta tree i'r ysgol fore
dydd UtIIl, 11 Mai, a bu' n

Derbyniodd

1

Troseddol

ytll(idango50dd yr uchod. Wn i
ddinl beth fu Yillatcb hogia
Bethel dros gyfnod y diwygiad

Caemarfon fore dydd Merche~
20 Mai.

Mae pobl dr-os 50 oed yn

ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau

Age Concern
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i

~'Iraedd

ch,varac

)

J.

7:"~~

("f7tJ 1.

VUnDl"D,'\U {iLt\BUR()L 1'8 W1'DDF~\
CVlllnedO\ltll i1c\vn ~ICJl' MC~YflGtrbytl ROlfcr ffoYOfJ
An tiTttn rnlUUA~AU,ftNOlmODIQ6 flG"lT~IW~IIrDt"~IUtMlll

g{;m
Llocgr.

YIl y ffcillU1
e)cnl hel)d a p)lob lwc iddyt1
1111\\." div.'edJ y mis yIna.
l\1ac Fulham sy'n chV\'arac
ar 1..111 y Tafwys, ytl CravcL1
(~()ttage, yll dirll a 11311CS
diddorol id(.iu. Yn y 'cottage'
hwn, a hl'11 y~t:1feJlwi~go i'f
liIll, yr ysgrilellnodd
Bulwcr

Y d}'11J mae

wybodaeth ymwelwch it ni yn:
A'19 Conesr1 Gwvnodd a ~100

glln

EvCrtOll wed)'1l J'll

ucrIYll01 an, Gwpan

Cyflenwadau Trydan a Nwy

/-'

ychydig

flynyddoedd wedyn. Ydi, mac
pethau wedi newid ac rnae'n
amlwg nad oedd R.T.H. Yn
awyddus i gysylltu'r eglwys a
chwaraeon.
y c; gwn i a wyddai 0 bod
arnryw 0 dimau pel-drocd
enwog Lloegr wedi cu efydlu 0
dan nawdd
cymdcithasau
crefyddol ac Ysgolion Sul, a
hynny dim
011U
ychydig
flynyddoedd L)'11 iddo fo apelio
ar j bobol Bethel ymwrthod a
chicio gwynt.
CrLLd AStOJl Villa oedd capcl
Wcsla, a ihua'r flwyddyn 1870
arferai bcchgyn ifanc a ocdd yn
aelodau o'r capel hwnnw gicio
pel ar lawnt y capel ar 01 v
gwasanaethau. Drwy ymdrcch
'" 0 r enw George Ramsey,
gwr
llwyddwyd i sicrhau
cac
chwarae an1 rent 0 £5, ac ie
dderbyniwyd y ~\'l11 0 bllm
c;wllt a thair ceullog \\'!tll )' giat
yl1 eu gem b'Y11lai.
Dyna Evcrtol1 'ved)'ll. Yll
1878, St DOll1111U y geJ\viu \'
..
tIm am lnai Ysgol
ul )'1''
eglwys honno a sefvdl()dd \'
clwb. Wrth }'lll}'J )r~ e~l\\')'~
roedd Parc SlalllC)' ac )'no y
cllwaracodd EV(..rtUll eu gCJ113l1
L)'lltaf. Synlud \\'ed\TI
1 Pnon'•
•
Road gan JU~lb)'ll lri :,,·..11t ar
ddeb ""nll )' bIZ! l )'11 eu b(:111
gyntaf. COLIl\\'c11 neu bcidio I

11011110

Cynllunio AnQladd

tv

ymhen

0

Ie l\\'}'ddon nh\4,7 }'n }' flwyddyn

Vswiriant Teithio

AGE

lwyddiarmus

i
y

yll Alilil:ld alII gyfllod CY11')cLIo
yll GUUdl:SUIl Pal k }'11 1892. Ac

Y~wlr'<llll Corbyduu u DlttyS ar y Modur

0

mi glywais

droeon am dim enwog
'Bethel Lions' a fu'n hynod

bu

Vsvviriant Cartraf

Am fwy

crcfyddol, ond

LytLO!1

1111\41

'TIle

La::,t Day::, of

POlupcii'

yn 1834. Ysgol SuI Sl

Andrews
fullla))),

oedd
crud
tiIll
pryd y gwClll yr

aelodau

yn ynlgynnu11 ar

Rangers, a gweinidog arall o'r
enw Wiliam Pitt a scfydlodd
glwb Swindon Town yn 1881.
Roedd yna un chwaracwr 0
safon, scf Harold Fleming yn
nhim Swindon ac fe euillodd 0
naw cap 1 Loegr. Roedd 0 hcfyd
yn bregethwr cynorthwyol a
gwrthodai
yn bendant a
chwarae ar ddydd Nadolig a
dydd Cwener y Groglith.
MaC'I1 bur debyg y byddai
Rhys J. Huws yn ge£nogol iawn
i safbwynt Harold Fleming, Ac
wrth basio heibio 1 facs peldroed Bethel y Sul diwetha, a
gweld y plant yn ID'A'Y1111au eu
hunain, fedrwn i ddim llai na
dychmygu gweld Rhys J. I-Iuws
yn brasgarnu o'r oedfa (ore SuI
ym Methel i wylio'r plant ac
i'~cefnogi ar Gae Coed Bolyn.
MI fydda fo hefyd yn sicr 0 hel
ei ~ac a theithio i Gaerdydd i
BrJ1wy1 yr Urdd. Onid fo oedd
efydlydd Eisteddfod y Plant?
Oedd, rocdd Rhys J. Huws
yn dcall plant ac mi fydda fo
hedcU\\T yr un mor frwdhydig
ar }' \.1aec; Chwarae ag y byddai
o, aI Fc!> )'1 Eisteddfod, dwi'n
~

SI\·.rr.

Onid fo ddywedodd

'Mae
direidi plelltyn mor na~uriol a
dU\r\tioldel) saul.'

Cynllun Efe
Mae

gv.raitll CynllU11 Efe yn
n1}Tlld ytl
ci flaen
dan
an\-Cil1iad
ein
b~eithiwr

leuellctlu, Andrew Settatree.
AI hyn 0 bryd, mae fuldrew
yn Ull 0 ulweinyddioll y Clwb
Pysgod Mawr yn Llanbcris ar
nos SuI. Mae hef,rd IICwydd
ddccrua II cyf<lIfod ar gyfcr
iC\.lenctid d ro~ 1 LI ()cd ym
Methel. Mae'n ynlweld yn

rheolaidd a nifer 0 ysgolion
cynradd y dalgylch, lIe mac/n
cynnaI gwasanaethau ac yn
cyfraJulu at ambell wers.
Dc.liwcdd mis Ebrill, aeth

Andrew gyda chriw

Lan herl C)

a

0

blant

Llanrug

0

am

benwythnos
yng Ngholeg y
Ba1a, lIe eafodd y plant aroser
da

l11ewn

cwrs dan arweiniad

Mrs Nia WIlliams, Pwllheli.
M'le

owe£an

l'lcwydd

CynllUll tfc wedl Cl cllreu
hrynhawn Slll hefo Reibl yn Ull erbyn 11)11, a bydd )'11 cael ei
d~ltbIY8'-l yn'lhellach dros yr
llu:w a phCl yll ) llaw afall,
Adwaenir [111] QUtllaJ11Pl()11 wyUlllOliilU n\;5af, Cellir dod 0
Ie 1 Iy ~~l
in f/, :1(' fe qefydlwyd y hyd i'r wefan lrwy fynu i
cyn Ilul''1cfc.org
lilll hY¥'11h~[
0 d~n 11aw~J
Mac'l C)ialiodydd b,')vl..dtli
cvmdelth!l~ poh} lfmc eQ}\.v"~
nusol yn c~el~u~~1 :1f hyn
St Ma.Lr1 seC el)l",,"T' blwyf
o bryd )'11 nhj Andrew, yn
,()u[hamp[Oll.
0 dllallleIl
"Q[.llvdi.vn ....yll1~.~r
y clwb fc Cw~llyn, Ffordd yr UrQ!-1f,
1.V'plwn mrfeiri!ld
Jl
leI ~dllJU~, d byddwu )TI falch
SOllIDlImpt(ln 5l Mary '~, de lawn 0 f)3cl CVlrmnl \'lnrl'l.Y"'" \In
a.rwyddoC30l
lav.m
yd 1 gy'n dymllno dllti a.lom 1
,vl\lveddoli TTlai Cadtil yLid weddlQ drQ~ Y OW<llth pwysiS a
cyntal
y clwb
ocdd yr ~hy:ffro\'l~ hWl1. Lyt,hcJtr y
(yfn.rfod Cweddi ntJ~~lf nln
A.rl.;hJJi~cOl,\ W;16erlorce.
o
d~n f.lTWellliild
y 7.00 ()'f ~uch, 11U:' rClcl1cr

yu

P'lrcllcdig

CordOt1

Young

y

Mehefin.3

'

. ,.

Marathon

BETHEL

Llundain

er budd

y

Caner

Fron.
Casglwyd
oddeutu £6/000 i'r elusen.
Diolch yn £awr iawn i bawb.

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

o

OEDFAON MEHEFIN
CLWB BRO BETHEL. Rol
Williams, Waunfawr, oedd y
!:,rWr gwadd y nus yma ac rocdd

nifer dda

aelodau wcdi

0

yrngynnull
i wrando ar ei
sgwrs. Cyflwynwyd cf gall yr
Is- Lywydd, y Prifardd Selwyn
Griffith, ac wrth groesawu
pawb anfonwyd
cofion at

Goronwy Jones. Cafwyd sgwrs
ddiddorol ganado wrth iddo
hel
atgofion
am droeon
trwstan,
ac fcl arall,
a
chyfeinwyd
at
nifer
oi
gyfeillion ym myd nosweithiau
llawen
ac JIl y blacn.
Diolchwyd
iddo ar ran yr
aelodau gan Jenkin Griffiths, a
diolch hefyd i'r holl Ierched
sydd wcdi paratoi'r barred a'r
bisgcdi blasus dros y flwyddyn.

MERCHED

Y
WAWR.
Cynhaliwyd cyfarfod mis Mai
fel arfer yn Festri Cysegr gyda
Mair
Price yn llywyddu.
Darllenwyd lythyr oddi wrth
Ysgrifennyd d Pwyllgor
yr
yn

Anabl

diolch
i'r

gefllOBtletll

y

am
Tawelwch

Williams, Delyth Williams,
Anne Elis a Dilys Perez.
I gloi gweithgareddau
anl
eleni bydd yr aelodau yn
ymweld
a
Chanolfan
Dreftadaeth Cae'r Gors ac yna
bwyd i ddilyn yn Y Stables,
Llanwnda, Bws YJl cychwyn o'r
Cysegr am 6.30.
Y wraig wadd oedd Carol
Cerecke,
arbennigwraig
ar
blanhigion, sydd yn gweithio
yng
Nghanolfan
Arddio
Seiont. Roedd hi wedi dod a

nifcr

fawr

amrywiol
i'w harddango
a
0

blanhigion
bu'n sgwrsio'n
ddifyr iawn
gyda chynghorion gwcrthfawr
ar ut i ofalu arndanynt. Roedd
ci harbcnigcdd

hi'n

bawb
wrth
iddi
cwestiynau o'r llawr.

i

LLONGYFARCHIADAU
a

Hayley

ar

cncdigacth Dcian Hedd ar 22
Fhril1,

n

Ilongyf.1.rchiad!1u

mawr i Dafydd ac Olwen, Tan
y BUUI-rh, ar ddod yn daid a
nain am y tro cyntaf
NJ:.UADD cor fA BETHEL.

Caernarfon.

Enillwyr Clwb 200 nus Ionawr
2009 oedd: £40: (56) Elf Ion a
Bethan TOlles, Claslyn, Bethel;

Anne

Elis

ar gyrraedd oed arbennig yn
ddiweddar, ac hefyd Dewi,
111al) ClcllYs Criffiths,
arl~
1;!1'l11.ill l"lriu 1'1 .:.1.1'11.yr tlll<1w(.lyJ<.l
gor:lll (cl :lclod 0 Fanel Tref
TredcOor

Y

YUa

uohystadleuaetl~

Shield yn Blackpool.
CY!l,;lrlvuc.l y Llywydd inal

G1Ul1d

blaf

ocud

dau

gwcld

0
lC\.lCll.Clid yr ardal ar y raglen
W(>(l; 7 yn c:lel cyfweliM
fel

rhan
0
Waunfawr

dda thliad
Antur
yn 25 oed, sef

Dafydd

Emrys, mah Mair
Read, ac Iwan Morris, mab
Edwilla MorrIS.
P~~lwyd i gyflwyno cofnod 0
wcitllgar~ddau ac aelodaetll y

,£20: {2.11J~lncl O''''Cl1, 12., Stad
Eryri, Bcthcl; ,£10: (157) Anita
OWCll, TY'e YS8ol, BCl]lel.
Ellillwyr Cllwefror oedd: £40:
(134) Cl.:.1.t'c Jones,
Macs y
Duc;;rwen, Bethel; £20: (111)
SU5o.l11 OwC11, Llys Gwynedd,
Bet11elj ~lO. (57) Mair JOnC5,
12T~~n
y C~lC,'Rct11cl.
t.nillwyr M!l'\A.'Ttl"oedd: .£.40: (

16) M. Bard~ley, 3 Stad Eryri,

Bethel; £20: ( II)

Gwilym
Willianls, 20 Y Ddol, Bethel;
:£ 10: (124) Margaret Eckley,
Gerddl, Bethel.
TRIP Y COL UL CYSEGR.

Mae Ysgol SuI Y Cyscgr yn

Dy Mawr,

gangen am elCni, a'i rOi yn y
capslwl sydd t'W gJaddu yn y

trefnu trip
Wybrnant,

Bala ym lnis Awst. Etholwyd

GorfIellllaf Sed ac n1ae croeso i
oedolion ddod ar y trip hefyd
o~ bydd lIe Yll Y bw~. Dylai

swyddogioT1 yn ddjdraffcrtll
run y tymor nc:;ai, scf: Llywydd
Mair Read; Ic:;-lywydd - RlUall

Yt1~rif~llllycjd

HU~ll\1t1j

GJcny;,
Griflill15j
Isv~grlfenny(I(1 - MarJ!arer
- C!",,)rneth
TUlle); I~-LlIY ulyLlLl - Edvvilld
r)nlcC';

"rry"0'l'dd

Morrl<:i urd."r

dLludau

0'[

C:ln Iynol yn

rwyll~Ol - Nora

IJ!l1'tV. I vn~WQ~ MnrrlQ. Hll'ly~

1

ddydd

Sul

()ec.101iol.'lsydd a diddordeb rOl
\,;" l"l\,;nyyu\.l. i \.1.11 v uthruwQn
yr
Y5go1 ~ul CYll J 1 Mai. Bydd

llythyr lleio 111anyllon y trip yn
c:1el

ei

r!ll"lntl l'r

plat1t

yn yr

Yll~lJlQuI ddyLld 5ul, a 1 Mai.
1-l()~~AI

0

fis Mawrth, cafodd wahoddiad
iII treialon
ccncdlaethol yng

Nghacrdydd ddeehrau Mai, a
bu'n
llwyddiannus.
Mae'n

cenedlaethol.

Eu
gwrthwynebwyr
cyntaf fydd
Llocgr ar Pchcfin 20cd. ac yna
Iwerddon yn Nulyn y mis
canlynol.

Hoffai

Gerallt
gydnabod
cyfraniad Phil Holland a Tony
Roberts 0 glwb Caergybi am eu
celnogaeth
pared
i'w
yn

ddatblygiad

y

garnp.

Dymunwn yn dda iddo.

CWMYGLO
Mrs Iris Rowlands. Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

I ),IW)Tl'1 I horm!1n

CYDYMDEIMLAD .
Esrynnwn ein cydymdcimlad

ysgolion SuI am hyfforddi'r
plant ac i'r plant am waith
graenus a chlodwiw. Diolch i
Gareth am drefnu'r 'Band', scf
tri 0 fechgyn ifanc 0 Flacnau

a thaid annwyl }'11 Irawychus 0
sydyn yn Llanbcris.
DIOLCH. Dyrnuna Mrs Mair

Ffesriniog

dwysaf a Stephen, Julie, Lloyd,
Liam a Lea, 23 Dol Afon, yn
eu profedigaeth lem 0 golli tad

Williams, Elidir View, Bwlch,
ddiolch 0 galon I'W thculu a
ffrindiau am y cardiau a'r

a

ddacth

atom.

Diolchodd y Parchedig John
Pritchard i bawb CUTI eu rhan i
wneud
y Gymanfa
mor
llwyddiannus eto elenl.

~nrhegion a dderhynlodd ar ei

pheIl-blv.rydd

yn ddi\veddar

LLONCYFARCHIADAU
i
Fnon Haf Roberts, 22 Dol
Non. llr el II\vyddi:llll ytl }IT
a.rholiad Cradd 2 gyda COrtlct
a hynny gydag nllrhydedd Da
iawn, Ffion.

YR

CYMANrA

ANNIBYNWYR Cynhaliwyd
y Gymanfa cleIli yn Fcstri
Capel

FfenIFfacs: (01286) 870882

Gwasanaeth Ffranllo
Lluniau 0 bob rnath
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesyn101

Coch,

Llanberis,
a
hyfryd oedd gweld y festri yn

llawn. Arweinydd y gall oedd
Gareth

Tone
Hoidill?; wrtl1

gyda Bethan
yr orgall a
falmai Pritchard wrth y piano.
CynlCIUdtl plant ytsouliun SuI
CapEl COCll, EbcIIC5cr d B05ra
ran a diolch i athrawol1 yr
I

I drin a thrwsio pob math

Arddangosfa oluniau

gan
Artistiaid Lleol
Richard. S. Humphreys
gwreiddiol

0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING MACHINE CENTRE
33 Stryd Fawr, PORTHAETHWY
(01249) 714049l neu Caernarfon
Fran: (01Z66J 674520
Edau, Nodwyddau ac ati mewn :ltoc

Ff6n.

ddlOlc11 I')')' U\,;U!U a'i ffrinuiau
!ln1 el !rQfnom a'l nodd11 redei!

C6fi\Al~hddAfnydtfib

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

O~IAU AGOR
(1 \,l.fTl, 7.ao p,m,

(Llun-5adwm)
gam _g p m (g~

C@wch oro@§o cvnn@§ Olin CLED A SUSAN
Cafi~1\ ~... Ai" ftWft&!!l"!lAfh "AWitt Dro~"~mo,. v~WI'iantnllu
b:t:au, etc., yn oUyatel A vwasan90thau arlorol ~wydd'a'r ~ost.
A hofyd Paypoint,

Cacrgybi,
rheolaidd bob no Weller. Mae
hcfyd
yn aelod
0
dim
llwyddiannus Ysgol Brynre£ail
a gipiodd sawl tlws dros y
Dros y misoedd ncsaf bydd
Gerallt yn dod i adnabod yr
A470 ar sawl penwythnos ar
gyfer
yrnarferiadau

LLONCYFARCHIADAU
Cafodd Gerallt Bryn Tones 0
Fethel ei ddewis i garfan dan
16 oed pel- fa gcd Cymru. Ar
61 cael treialon yn y Cogledd

braf

gall Eirlys Willian)s.
GW}'11for

pel-fasged
Celts
ac yn ymar£er yn

blynyddoedd.

Swper yr Arglwydd.

atcb

gartrefol

110S011

W

R.Willianls,
Y Fclinhcli
14: 2.00: Parch Marcus Wyn
Robinson, Bethel
21: 5.30: Mr Dafydd Iwan,
Caeathro
28: 5.30: Parch Gwynfor
Williams, Caernarfon
Cweinyddir y Sacrament

Diolchwyd yn gynncs iawn

iddi am

Parch

glwb

amlwg i

Noddedig a. hysbyswyd pawb
am y rrau Ilai sydd i'w
chynnal fore Gwener, Mehefin
5ed, yng Nghanolfan Ebeneser,
Llongyfarchwyd

7: 5.30:

ymddiddori yn y gamp ers ei
ddyddiau cynnar, Mac'n aelod

Loter; a Pheiriant

• Tynnu Pres (Cashback)

Tegid a Samantha Pritchard

CANOLFAN CARPEDI

.......W_A_U_N_F_A_W_R ....
Dewts eang 0 Welyau a

L.lonnl Yc;nc;t{an

Q

~fonJr:faes!

(01266) 650291

!)p)gui#es

L.lonni nfl/fir,

5.000 Jlalhen sgwar 0 garp8dl mewn stoe allwch chi fforddio prynu 0 batrymau?

-

--:;-

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ar (lou
$",1 \i\ Morcher

gwybod ble derbyniodd
y
bechgyn llyn eu haddysg, a
pharn mai yn 6] i'r Nant )
dacthant i ddilyn eu gwahanol
alwedigacthau. Os oes unrhyw
un yn gwybod mwy am hanes
y tculu, cysylltwch ar fyrder .

DOCTORDAIL

NANTPERIS

•

Medal Owen Davies

Yn rhifyn diwethaf

yr 'Eco'
soniais
am y cwest yng
Nghapel Curig i Iarwolaeth
fferrnwr lleol, ac fel y eafwyd
tystiolaeth
gall ehwaer yr
ymadawedig ynglY'n a photel 0
fcddyginiacth
a ga£odd ei
brawd tuag at boenau'n
ei
stumog flwyddyn eyn ei farw.
Y gWr a roes y botel honno
iddo ocdd Mr Lloyd Williams,
Nant Peris 'who is not {1

A fu'r rhcithor yn gcnhadwr
rywdro? A oedd cysylltiad
teuluol gyda'r bechgyn llyn 0
India! A oedd y bcchgyn wedi
cu hanlon yno gan elusen
cglwysig i gael llety dros dro?
Mae angen cryn dipyn 0 waith
yrnchwil i ddarganfod hanes y
bechgyn hyn a'u cysylltiadau a

Nant Peris - 0 nad oes
rhywun o'r darllenwyr
yn

registered medical man.'
Fel y dactb yr 'Eco' o'r wasg
bro n, dacth galwad ffon gan

gwybodl
Erbyn 1871 mae'r mab
hynaf, William yn disgrihoi
11Lln fel 'civil engineer',
ac y

Mr G. Roberts,
Ccrrig y
Drudion, Nant Peris, yn fy
nghyfeirio
at
gyfrihad
1891.Yno,
mae cofnod
0
Richard Lloyd Williams, Cae
Gwyn,
Nant
Pcris,
sy 'n
disgrifio'i hun fel 'medical
assistant '. Mae'n byw yno
gyda'i
fam,
Ellen
Lloyd

mae rnerch, Margaret, yn rhan
o'r tculu bellach.
Rywdro yn ystod y deng
rnlynedd
ncsaf
l)u Iarw'r
rhcuhor; ac YIl 1881 mae Ellen
Y11 disgrifioi 11l1n Iel 'wulow o]
the late rector'. Mae William
erbyn llyn yn .architect' yn
ogystal a 'civil engineer';

Willi a rn s, gv.rraig wcddw,

Richard yn "medical assistant'
a JOIl11 yo 'accountant '. Roedd
y trl nlab yn ddibriod, ac yn

(,,7

mlwydd oed. CaIodd y ddau Cll
geni 0 CC'Wfl plwyf LlanbcrlS.
o astudio'r
cyfrl£ladau
cytlllarach, dOWll i wybod lllai
teulu rheithor Nant Pcris oedd

Ganed

y

cysyllrwch

Dafydd Whiteside
f11011lJS,
Bran
y Nant,
LI :JJl rug, Caernarfon.
(Fft)Ll:
j

01286 67351 5).

harngylch.

£evro. y deng mlynedd
ncsaf, priododd
William
a
Mary 0 gyffullau Cricictll 11eu
L..lnystuo,dwy,
ac yn J 891
ruac ll disgrt(io'l 1111n fcl 'cIvil

delilu.

rheilhor

Dwy ar hugain oed oedd
OWCIl Davies pan laddwyd cf
mcwn brwydr ar y nawfed 0
Awst 191 7. Mal wcdi ei go£fau
ar wal y Sefydliad Coffa,
Llanrug.
Cololn fcr y mis 11W11, ond
gyda diolch arbennig i'r ddau a
gysylltodd mor fuan ynglyn ag
eiternau yn y rhifyn diwethaf
Cofiwch, as oes gcnnyeh
unrhyw
wybodacth
neu
unrhyw )'l11]10Iiad ynglyn ag
unrhyw agwedd 0 hanes y fro,

o

'Rectory'. Ynol 111ae WilliaIll
Lloyd Willianls, rlleithor Nant
Yll byw gyda1i

o'r wasg ocdd Mr5 Mail
Williams, Cwm y Clo. Rocdd
ganddi hithau
gysylltiadau
teuluol , gall fod OWCll Davies
a laddwyd )'11 y Rhyfel Byd
Cyn taf
yn
ewythi
iddi.
Anfonodd hefyd lun o'r gwr
ifanc a gladdwyd YI11 Mynwent
Filwrol Adinkcrke, Fumes, )'11
agos i DIXllIUdc, ac o'r
fynwent.
Gyda'r
rhain
anfonodd fedal Owen Davies,
ond rnae'n ymddangos mai
medal gwasanaeth l11il\V!01 Y"'"
hon, ac nid y [cdal a soniwy d
amdani y 111i~diwethaf,
Mae'r Icdal a anfonwyd i
Clawdd Llwyd, 'TIl11 )' Coed,
wedi diflannu. AI honno roedd
enw'r ymadawedig :'1'1' geiriau
'He rued f()! [reedom and
honour' wedi ell cerfio {)'i

byw gartref gyda'i malll; OIld
ble tybed foetitit=llt y.tl Ylllarfer
eu proffesi"A'111

y ri"1nin. Yn 1H61 mae Cnc
GwyIl yn cae} ci ddisgrifio fel

Peris

Un arall a gysylltodd )'11 fuan
wedi i'r rhifyn diwethaf ddod

l

engiJleer and ialld agelll '. Mac

ym

()11d gweddill

y
J<)nn, yr 'aCCOtJnlol1t' crbyn
teulu YIn mluwyf Lla1)bt!ril:i, ::iCC llyn wedi gJdael cartref, ond
Ellen, 1;1wra18, sydd bymtllCllg
mae Richard yll parha\J yn().
DUC11g
11.1.1yncJJ
yn
111.lyncdd yn il;ue£lgac11 110S ef,
air pl!.lL1.t, Robert
(I!) oed),
ddiwcddarach, yng nghyfrifiad
Willian'l 114 oed), Ri<.:h:l.rd (121901 Jim 011(1 'Ellet"1 :l'i t'l'lnh
Miwn1~lres,

oed), John (5 oed) a Thoma~ 13
oed). Yno hei)rd yn fOrwyIl i'r
te'lll\..l roedd All11 Ellis. 011(1 )'T

tyl)ed oedd Robert ac Edmund
Nott (14 a 10 oed) sy'n cae! eu

Ricllard SY'll byw yng Nghae
Gwyn, er fod gweisiol1 yn
parllau yno. Mae Rich •.1rd
crbYll
hyn yn
'111edical
practI.';ioner '. Bellae111 1llae ei
frawd, Willial11 a'i de\lltl }'11
byw y:Il ly GW}'11/ ac cr ci fod
yn parhau i c1dlSgrlfio'lllUll fel
'(~l\nl eng1l1eer nlae het}rd Yll

disgrifio fel BJiti~h .rubject\·

Uerlll\\'r.

ocdc1 uau faehgc11 arall ytl aros
yn y rheithordy yng Nghae
Gwytl
YJl

11t! fyd,

:l.C

Y maent

dipyn 0 ddirgclwcll.

1'lv.'Y

Pwy

Hydd!li'n

ond 'Wcd-i eu gem yn yr ft,dittl
SEAT

PORSCHE

ddltidol'ol

cae}

VOLKSWAGEN
-_
-

CHWI:)THELLIAD AflDfNIGWYR' ~
•Cyrnhvvyter·

DOGGH

i PftiaWa~anaQth j'Ch car

J--;:~ heb affeithio ar

v warantt
~ew:s arall ,j:hvnadwv
yn He'r ~if Ddeliwr
T__4;6

-

=~
P
CID~
MQT

ita

tJwa..,.u

bV~4UA
"!tnl' U ~b~r
LI.. d. y V-II_•.I. AI Ilo...JJ:o
(l

..

CtL\J Clk)y", c."orn..rion, CWV" ... ',1 I I ;£ !!~O

(01118)81]!j!j~ WVVW.d'V'VV.(jO.ul(
"nOIJanllSh

'*. c....

--

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hyvvel William:5
Aelod 5eneddol

CYMORTHFEVDD
Os oes gennych fater yr h(jff~ch el
drafod gyda'r A,S. neu'r A.C.
M~wn eymh~rthfal ffonlwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
nQU
y~9rifonnwch atynt:
SwyddfA ttholae!h, 9 Stryd y Cft~t~ll,
Ca~rnarfon) LL&6 1S~
nQU

ebost:Wllllamsgw@parliament.uk

O'RCYNGHO
LLANDDEINIOLEN
Materion o'r cofnodion.
Cwynedd:1. eu

ei gwblhau.
2 Delaid
Llanbetis:
Bu
trafodaeth
bellach
ar y
broblem 0 ddefaid crwydrol.
Cytunwyd Iod angcn gwneud
rhagor i sicrhau nad oedd
cymaint yn dod i'r pentrcf.

U...

llythyr i'r Adran Gynllunio.

Ateb

bod wedi gweithredu ar y

Gohebiaethu
era ill

a matcrion

,1 Ymladd a chamfibniio: Bu

Baw eM? - dywedodd Helin

draen vnih oehI ffordd Pen y Williams bod augen danfon
cais arbennig i Wynedd am
Bont ond am ei asesu cto,
finiau yn Carrcg y Gath ac
2. angen union leoliad Y draen
wrth ochr y ffordd at y cae
ger Chwarel Fawr, Dinorwig,
chwarae,
3. bod bwriad i ail-wynebu'r
ffordd 0 Ddeiniolen at yr Al1t Cyfiwr ffyrdd:
1. dywedodd Pat Tones bod
Ddu, Dinorwig clcni.
wyneb ffordd Cynr, heibio i
Derbyniwyd diolch Prifathro
ysgol Penisa'rwaun
am y Trem Eilian, yn ddifrifol.
2. a Gwilym William
bod
rhodd at y daith i Eisteddfod
tyllau yn y Ifordd dros y bont
Genedlaethol
yr Urdd yng
yng nghanol Clwt y Bont.
Nghaerdydd.
Terri coed wttli ocbr ffyrdd - Adroddiad Mr« Rhian Jones,
ateb Gwynedd yn dweud bod Bryntelail. Dywedodd y Clerc
ci fod wedi
cysylltu
a
eu
ymgymerwyr
yn
Gwynedd, ar gais Pat Tones,
broffesiynol a bod eu gwaith
ynglyn a'r un pwynt ar ddeg
yn dderbyniol a thaclus.
Llwybrau Diogel i't Ysgol - yn ei llythyr. Adroddir yn 61 i'r
cadarnhad Gwynedd y gwneir Cyngor ac i Mrs Rhian TOlles
llwybr diogel 0 ysgol GwaU11 pall fydd atcbion i law.
Ffyrdd - dywcdodd Gwilym
Gynfi i gyfeiriad Pen y Golwg
Williams
bod augen torri
yn ogystal ag i'r eyfeiriad arall.
ym mynedfa
tai
Safle ail-gylehu Rhiwlas - coeden

ymddiheuriad

Gwynedd nad

'Preswylia'. CI\¥t

Llwybrau

Rhiwlas

sylw Cyngor

oedd angen can tatad cynllumo
ar gyfer hyn
llythyr
wedi

ond bod ein
ei ddanfon

vmlaen i'r Uned Bro er mwyn
iddynt

mater

i mewn

eclrych

l/r

ateb

Deinio/e.n

Cwyncdd

£[;00

y
flwyddY.ll fuasai eu cy!raniad i
fusneS3U
am ddcfnyddio
eu
loiledau oan y cyhocdd.
tnQ.i

Caeau ehwarae Pemsa'rwaun
a
C},}wt
y
JJDnt.
Ateb

Gwynedd mai dim ond un
person sy'n ymddiriedolwr i
gae ehwarae Clwt y Bont.
Penderfynwyd
ymholi
ym
mhellach a oes ymddiriedolwr
i gae chwarae Penisa'rwatln.
Coed Blae.n y Cae. Mae'n
debyg bod gwaith wedi ei
ddechrau ar y ~aflLcr bull yr
all10d cyIillunlo yn dwcud bod

y _gwaitll aul1asu
orffen

cyn

Danf(.lnwyd yrnl.acn i Wynedd

Llanberis bod
11wybr ZIg Zag YIl

gwaclou

bcryglus.
Llwybr Gorlan,

Clwt y Bont.

Mae ieuenctid wedi stgo coed
a,'u plygtl

1

lawr dros y 11wybr

ger y pontydd :l mae poteli
gwydr wcdi ell torri ar hyd y

dan y rheoliadau
eadwraeth perthnasol.
0

Toiled

Bont -

llythyr i Wvnedd.

yw'r gwaith tacluso wedi ci
wneud.
Dymchwel waliau, Cae'r GOh

ateb Gwynedd nad

y

ffyrdd l/w
dechr~uJr gwaith -

Ilwyl1r - JJythyr i'r Heddlu.
Dvddiad v cv{arfod nesaf
2il

yr

Fel1efil1.

0

cyfru-iod
a
gynhallwyd nos rau y 23ain 0
Ebrill yng Ngwesty Victoria,
Llanberis.
Ymwe11ad yr Heddwas
Cyfarfod i dderbyn adroddiad
o wroth yr Hcddlu lleol gan yr
C()fnodl0n

Heddwas MIchaei CODlIng, ac
i uraf()t.l rllai problclll3U.
1
NC1[l(Jl(jli~.
Cafwyd

Adroddlod

baratui

ar

tod

y gwaith

byre!

uned 'Siwrne

defllyddio

~(lff'

i

11ron weill

piesermol ac adeiladu teras

oedd yn tarfu ar heddwch y
trigolion ac yn beryglus i
Horddclion
Materion
yn
codi
0' r

OG/HS.

mewn perthynas

Llwyn Dyrus, Llanbcris

a dyfodiad

Tclcdu Digidol yn yr Hydref.
Rocdd wedi egluro y byddai
mast teledu Bigil yn trosi'n
ddigido1 bryd hynny a byddai

•
C09AJ0140/1S/LL
Estyniad WJ llawr ar oehr yr
eiddo - 15 Dol
Elidir,
Llanberis

pawb sy/n derbyn 11un 0 Bigil
ar hyn 0 bryd yn debygol 0 gael

CG: Gwrthod:

llun wedyn. Go bnn, rncddai,
y byddai cyrhaeddiad y Lluniau

Glynrhonwy, Llanberis.

analog presennol.
0' na
fvddai gwasanaeth digidol ar

U nrhyw Fa ter Arall
• ULIC: Adroddiad

gael trwy 'Freeview' 0 Bigi! y
dcwis fyddai troi at wasanacth
lloeren 'freesatl lleu 'Sky'.
Byddai'n bosib cae 1 hyn ny
trwy wnCtld tln taliad tiT naill
OWD1ni ncu/r l1a11 os 11ud ()edd
rllywun yn dYluuno Yll1.UI10a
gwasalla~th a thalu'll 11501.

C;orCiJ)'Z11yn

Ar/aethe(11g

TIaffig

i./(]nherir;

Nalltperis:

a

PCl1.derfynvvyd
mwyafrif
0

cclnogi'r
argyn1hellion
a gyflWYI1\vyd
gan CC, Olld roedu pryder nad
oedd llinellau Ffordd 1y Dll yn
Inynd yn ddigon uehel i fyny/r
ffordd, ae roedd amhcllacth a
fyddai n1wy 0 linellau ar £fordd
o Flacn DdOl i gyfciriad yr

eglwy~ yn
synlud ccir

g\m1elld mwy n~
0 un lIt: i Ie arall.

27 Stryd y Bont, Caernarfon

(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)

i

I

(OlZ86) 67Z7Z7

I,

I

Cadeirydd
leol

0

lie'r

swyddogioll

wcdi

rhoi

gan

Q

l~ly<:Onn"n. J..1fnrdd y I~lyn.

oedd
un
0
y Bwrdd Iaith
cyflwyniad
ar

ddwyieithrwydd

a

gv.reithredu/n Cymr~eg.
• Cyfnewidfa
Bws Dol y
Goeden: Adroddwyd
fod un
olr U1ciJ1Ciau llechen

wedi ci

difrodi eto.
•

IJarrin

Nant

Ffynnon:

Cytunwyd
i godi arwydd
dwyieithog 'Parcio i drigolion
yn unig' WIth fynedfa'r tai.
• Bylehau
mewn waliau
ffordd: Yl1 dilytl y gwalth
adeiladu wallall yn Nantperi
yn ddiweddar gofynnwyd oedd
modd n1.ynd ar 61 CG i drwsio
walialJ eraill ytl yr arllal.

Dilys
Trin Gwallt Teithiol
Trin gwallt merched._

dynion

iI

phlilnt

yn eich cartref
Syrnudol:

l>arc Mcnai, Bangor
(Ol~4S)6144'0
Drn\-b

"~VI11.
"In

6yn13or )'l'lt)hylch

yswlri!ln( a m~terjnn arlann()l

07919 897898
Ffoni

flwduruuul! LIrlu.vlil gllll yr
t'l)Ydurtloll{j)'rtlMlltlClIJIlU t\rillIlllul

y

gyfarfod y gangen

Cynllunio

hnnibynnol

Orl!;:l~udl.guro. Mag Qgnnym brynwyr prOrr@SlynOI yn t@lrhlo dwy fil
o filltiroedd yr wyt hnos I c hWI'II10 am Y cOlr eorau am y prlSIQU Isa f .
Oymu"la(fQU Qornu OJ OVfor ?OOQ I C1d!1rIlQnwyr ~co'rwyoaT:l de
vsrvrlwcn non rei aaauned blvvydoyn nevvydd.
•Rhowch gyfle Ifusnesau Cymreig Ileal ddangos eu gwerth
V" I\vtl'A~h ptA ~hwm"T~uttvtOlf ~e ~rehfarChnadogdd S91snlar

• C08N0617/1S/AM
- Cais
amlinellol i godi annedd un
llawt - Llain 0 dir, Groeslon,

digidol ddim gwell na'r rhai

I

r:el cwmn; h(')#om cidi(')leh ill' cQnno~dd 0 gW~M~rj~id~ oofl"lo~Odd
Qln busnQs dros yr 15 mlvn@aa OIW@[nar. Mydym yn fuSnes Gymreig
oy·n amuunu i r~j ~YY"~Qn"v~h w~ir~r9ff~oiyn91~9 i YVli'rth",C~lr am

tY

deulawt, creu mynedla
tiewydd
j
gerddwyr
a
cbexbydau, a chreu maes
parcio cysylltiedig - Tir ger
Glyn Peris,
Nantperis
Cwrthwyncbu ar sail rnaint
ymwthiol y datblygiad, lled y
fyned£a i gerbydau, dyluniad
gwael
mewn
'ardal
cadwraeth'. Cynnig ac cilio:
4

Cofnodion
• Teledu Digidol: Cafwyd
adroddiad gan y Clerc iddo
gysylltu a Gwenl1ian Carr,
swyddog Cymreig 'Digital UK'

Ymgynghorwyr i\riannol

WWW.~~lr~ymr\.l.com

0

Weill eu Caniatau I Gwrthod
CG: Caniatau:
•
C09A100s9/1s/CR
Newidiadaii mewnoi i adeiJad
rhestredig - GIYl1 Padarn,
Llanberis
•
C09AJOl17/1S/LL
Estyniad at y llawr cynta] -

CDH
BETHEL
(01c45) 570451

- Estyniad
un llawr ar ochr yr eiddo - 15
Dol Elidir, Llanberis - Dim
gwrthwyncbiad.
APCE:
• NP3/1S/IID
- Celis llawn i
ddytnchwel
adei/ad
allan

trafod ar ymddygiad gwrth
gymdeithasol a fu yn Llanberis
yn ddiweddar. Adroddwyd mai
llanciau 0 ardalocdd eraill
oedd wedi achosi'r cynnwrf
mwyaf, a'u bod wedi bod yn
teithio'n benodol i Lanberis i
gyfar£od a chreu helyn t.
4 Rasia Ceir a beiciau modur:
Cafwyd trafodaeth ar yr clfen
anghymdeithasol yma hefyd a

•

LLANBERIS

CG:
• C09A0140/1sILL

(01286) 871869

DWr Cymru ydi gwneud yn
sicr
Iod
pethau
yn
eydymffurfio. Cawn weld be a
ddaw yn ystod yr wythnosau

-,_.,_"
Ar Ben Arall y Lein
Mae cryn gynhyrhi'r dyfrocdd
wedi bod yn ddiweddar wrth i
Undcb Canwio Cymru wrthod
ail-adnewyddu
eytundebau

mynediad ar nifer

0

afonydd

Cymru. Does dim cytundeb yn
bod ar ein dyfroedd yma ond,
WIth gwrs, rydym yn cania tau
myncdiad
dirwystyr ar em
dyfrocdd ar Lyn Padarn.
McddyJfryd yr Undeb yw
rhoi pwysau ar y Cynulliad
Cenedlaethol i ddedfrydu i roi
hawl mynediad dirwystyr ar
unrhyw amser yn ddi-dal i holl
ddyfroedd
Cymru,
a dyna
broblemau fuasai hynny yn ei
achosi. Pwy I sgotwr fuasai
wedyn yn talu, er enghraifft,
£70 am drwydded iAsiantaeth
yr Amgylchedd i gario genwair
ac wedyn tal aelodaeth i'n
cymdeithasau llcol am y fraint
o gael dwsinau 0 ganws yn
mynd heibio, a rheini i gyd yn
cyfrannu dim dirnau at gynnal
yr adnodd. Mae perygl mawr
os buasai hyn yn dod i rym, y
buasai ein cymdeithasau lleol

salon y brithyll. Yn eu 111.ySg nesaf
Llyn
Nantlle.
Eto
yn
roedd rhai lliw aur, glas a
0 dda,
gwyn, ni welais y fath beth o'r 'sgota'n eithriadol
blacn, and dyma'r drefn a'r dcfnydd trwm ar y cychod, and
dynfa bresennol. Fodd bynnag, dun defnydd 0 gwbwl ar y
cweh pwrpasol at ddefnydd yr
mae'r poli i i'w weld yn
anabl. Mac cog a sewin wedi
gweithio
gyda
gwerthiant
eu gweld yn neidio ym mhcn
toeynna u
eleni
wedi
ucha 'r llyn.
cynyddu'n sylweddol.
Ar
31
Mai
fe fydd
Llyn Padarn. Y newyddion
gwaharddiad
is-ddeddfau
da yw fod nifer 0 dorgochiaid
Asiantaeth yr Amgylehedd yn
wedi dod i'r rhwyd eleni ond,
dod i ben, fell)' byd d cryn
ar y llaw arall, mewn cyfarfod
'sgota ar ran isa'r Llyfni, Bydd
ag Asiantaeth yr Amgylchedd
ambcll sewin ar gael ond bydd
yn
ddiweddar
cafwyd
gwybodaeth fod ansawdd dwr y rhaid disgwyl tan ddiwedd
Mchefin cyn i'r nilcrocdd
llyn unwaith eto yn achosi
gynyddu,
pryder. Mae h)'11 i gyd yn codi
Mae newyddion da hcfyd ar
o waith carthffos Llanberis,
y Cwyrfai, yn cnwedig ar lwybr
unai fod dull gwcithio'r gwaith
py god
LlYl1
Cwcllyn.
yn ddiffygiol ncu bod y capasiti
Gobeithio )' galla! adrodd mwy
ddim digon i ddelio a'r holl
gynnydd yn y defnydd dros y am hyn at y mis ncsaf,
Huw PRIC'E HUGHES
blynyddoedd diwethaf. Ond, ar
ddiwedd y dydd, cyfrifoldeb

yn owc1d oostyl18iad sylweddol

yn eu hincwm,

a hyn yn

arwain at fethu cyfarfod cu
goblygiadau 1 dalu rhenti. Felly

Ie adawai i chwi ddyfarnu ar y
i ill fel trigolion

canlyniadau
lleol.

Ar

till 0 Sadymau

gaeafol )' flwyddyn,

mwyaf
a hynny

ganol fis Mai - do, cafwyd

cen 11i 0 genllysg ar y copaon a
ruerrtro dd

pcdwar

ugain

yn
ymwybodol bod rhai unigolion
licol yn diddori yn y maes
canwiol a da yw 11.ynnYI orid y
gwirionedd ydi bod y rhan
fwyaf o/r Thain yn dod 0 du

redwyr dewr (neu £f6l) ar un

allan i/r Iro, a lleoyddoi iaWll.
fuaDdl CU Gyiralliad h-wy at yr

and

CCOnOnll leol.

llawcr
0
l5~nvlf<-ll'"l,n.uu. dWYL' <-\oorcd 7" yr
ardall ae ydi, mae rhain yn
codi tal sylweddol J rai ddod i
aros, und does yr un o/r r11ain
yn foolon cydweithio gyda ni
yn lieol i greu rhywbeth gwerth
chwcil a fuasai 0 fudd mawr yn
lleol. Enghraillt dda 0 llyn }'\v

mae

CaJlolian Cyngor Chwaracon
Cymru

Pias

Mae

Menai.

rhaln
Canolfan

yn

dcfnyddiO
T1)1'W~ryn, y B~)!l,

:1f a_d~~!1U1
100 l'lll11tir ar I)o1-)

oanWio, tua
,TWTnJ. CrJWla, Lld111Ug, (J
milltir y i\-vrna, a maent yt1
gwIlI10(1 L-ydwelthl() i drCfl1U

~Jl1.QJJ

;l.

el'l.ol'l.ra~fft0

fua:;;a~/.tl.

gydWClthio rhwng pysgotwyr a
ccuiallwyr. rwy 'ly'll prc!;cL11U
3m

dorri

celf

a

i

thmwyl1l1

y

GYI1Aor
Chwaraeon - y Llywodraeth,
WTlll ~~.
Onu, wrtb r.WII1

rasys

0

amser bron

ruynydd

arafach

Prydain.
Rocdd

llcol
hi'l1.

glaw

chwiplO

ion

alll

Fwlcl1. y Groes, a

M(}el

dlUJ

CYllRJ1C)rlOn,

vrov~i/r ufOll w. d-t-.i.n5Q'11. C,l ~
lv.rybr Maesgwnl cyn herclan

Cl

ddeng munud yn

cyntat
t)

oedd

Dafydd

Lanberls,

yl1.

Ch\"lCclled )'I1 y ras ae yn gynta£
yr adran uro~ 40 oed. Roedd
I1t:fytl yn 1.1\.:100 0 dil11 butldugol
Rlll;UW) r
EI}'Ii.
Cafwyu
llwyddiannall lleol cralll hefyd,
gydag Arwl!l Lewis 0 Fcthel a

)1]1

(jorwyllt yll WY11\.:bu'r
rhcuwyr wrlll uUrtn.;o J fyI1Y
Bryn Mawr tuag at gopa Moel
£11io Ymlaen. wcdyn ar draws
y ~lib (il \tllw[[!\)'n ~rbyu y
gwynt hyd yn oed 1 redeg i lawr
y gel1tydd. Drlngo'r Foel Gron
a chael eu SUgl10 gan y gwynl
yn y bwlch eyn ymbalfalu i
fyny/r
Foel Goch a disgyn
unwaith
t:lo
am
Fwlch
Macsgwm. Oddi yno i fyny am
Fwlch C~rreg y Gi£frall ac
ymlacn
i gopa
Moel
Cynghorion rocdd y rywydd ar
ci
wtleth(lt,
!l'y
c~nllvs~
l11iniocaf yIl fflall8e1Ju pob
Than o'r CUItt. I )()eclCl Iu lawr
gwell yn disgytl 1 lawr trwyn

gerth

1

0

nac arfer. Y rhedwr

Willi.lms

wrtll i'l [as gychwyn i (yny'r

C""tj·n.fvr O"....
el'l. 0 Lanl.,cns
yn
~ll
a thryd}'dd yn yr adran dros

S(J oed, Dafydd Thomas 0
Lanrug yn gyntaf yn yr adran
dros 60 oed, a Jenny Hemillg
o'r Fachwel1 ytl ail yn adran y

lllCrcl1.cd.
Ond YIl sicr, yr enillydd at y

diwrnod

anhygoel tim
pel-droed
dan
16 Ysgol
Brynrefail yn cipio Cwpan
Cymru yn erbyn Y sgol Cyfun
y Barri ar gae pob tywydd TNS
draw yng Nghroesoswallt.
Y mae record yr Ysgol yma
yng Nghwpanau
Oedrannol
Cymru wcdi bod yn eithriadol
yn y blynyddoedd diwethaf.
Byddai'n bra! meddwl y buasai
un o'n eyfnod ni yn cnnill cap
llawn i Gymru,
i olynnu
Malcolm
Allen 0 gyfnod
gynharach.
Fel y cyfeiriais lawer tro,
braf fuasai elwa o'r cyfnod yma
1 Ifurfio Tim y Fro i gystadlu
yng
Nghwpan
Ieuenctid
Cymru.
I gyrraedd y r0W11d derfynol
trechwyd
timau
Dyffryn
Nantlle (S-2), Llangcfni (6-3),
AImwell (1-0), Harlech (9-0)
Rhosesni (3-2) ac, )'11 y rownd
gyn-dcrfynol
trcehwyd
Dinbych (2-1). Tipyn 0 goliau
fe sylwch,
gyda
Gethin
Maxwell yn sgorio ehwech
ohonynt.
Yna codi'r tlws wrth guro'r
Barri 3-0 gyda goliau Gethin
Maxwell, Iwan Price a Sion
Kyle. Llongyfarchiadau
mawr,
ac hefyd i Phil Holland am ei
reolaeth a'r tim amryddawn

hwn.
Ond nid dyna ddiwedd y
stori. Na, dydyn nhw ddim yn
mynd i Ewropl Danionwyd tri
thtm draw i Aberystwyth ar
gyfer Cyc:ttldleuaeth
7 -bobochr pcl-dr()ed
yr Urdd.
Ell 11 illodo
bechgyll Bl. 9/10
drwy drechlJ Penweddjg. Yr lJD
fu hanes beehgyn Bl.7/8 yn
curo Glalltaf. Yn anffodus collI
ar giciau o'r snlotyn yn erbyn
Penwcddig
oedd
hanes
genethod Bl.7/8. Bydd angen
tipyn
0 Frasso
draw yn

Brynrcfs eleni.

.. .

.

oedd yr Elusen
Y n1.chwil i Caner. Trcfnwyd

A

talth gerddcd noddedig yn
yQtod y hore, :1C yr oedd yr elw
o/r ras ei htln l1cfyd yn cad ei
llr(),,-}!lwyLlll() 1'1 elUSell lir()l cr
cof am Darren Costello, gWr

meddwl, lV/Yf wed! gorIad dnl

dYlla grunlLlu cyInoLl
arbCnl) ig anl griw arbennig.
fun y lfU cY1Itaf rwy'n

111.ai t)tt.lCOll. yl~ 0 l nr orfcr y
nlis nesaf.

ifanc u G~errlarl()ll a hi farw u'r
a.flecllyd. Trl,,;h1.wyr y

oedd
Tun a Jayne Lloyd 0 Gaeathro.
ras

GENEDT/AETI-IOL URDD GOBAITH CYMRU
Eryri 2012

dIltlJlJIU'1

1

dQe~ 11.01 yn ~Jlnrydsylw or
wostrafr reL hynl

I drot !It Y l'YQ{!ot!11 T Iyn
DyW~rc)len vw'r (iynf;t fawr
(Jht:rwydd
unrOll Y l1tuc.
1l.ocddw,'l yn hresennol
fir y

StaCIa

glasuron

0

gorau, ac er 111aiTim Davies
Glwb Mercia cnillodd, roedd

Yna perfformiad

lawr ~r ddefnyddio

Llywodr:lcth, v.rrtJ, gwr~, f\""Y
:1)"11

ormod hyd yn oed i'r rhedwyr

thrwch a eira ar yr Wyddfa -

Rydym fel cyrndeithas

Oes

yn rhynllyd a gwlvb socian i
Iawr am Lwyn Cclyn.
Roedd yr amgylchiadau'n

LLWYDDIANT
YSGOL
BRYNREFAIL

diWetllaf

wythnos yn

rhyw

llall
(;1, a rhyfeddals ~t

Cyfarfod Cyhoeddus yn
Y~gol UwchrJdd nyffryn Nallllie

Penygro~s
NOB

Fercher, 1 Gorffcnnaf, 2009
7:00 vlI.
yr Urdd i Eryri
Cro~~o
cyn nes i bawb

i W!lhodd Ei~t(!ddfod Genedlaethol

y Rasus Nos Fawrth.

CAN OL NEIN
IEUENCTID
Mae rhyw wefr arbennig wrth
ysgrifenu y golofn y tro hwn.
Nid wyf yn credu i mi dderbyn
cyn gyrnaint 0 straeon yn
ymwneud a 11wyddiant dros y
25 mlynedd 0 fod yn y swydd!
Braf yw croniclo llwyddiannau
unigolion a thimau mewn cyn
gymaint 0 wahanol gampau,
Anodd credu weithiau,
0
gyflwyno'r fath hanesion, yr
hen gri, 'Does dim byd i
Dyma

wneud.'

rai

sy'n

gwrthddweud hynny.
Hoffwn eto gynnwys yn yr
erthygl hon y llu di-enw, ac yn
amI di-ddiolch, sy'n cefnogi,
hyfforddi

a

symbylu

ein

hieuenctid.
Hwy yw'r sawl
sy'n 'cynnal y Iflarn.'
Dechreuaf gyda'r unigolion,
a chyda thriawd arbennig 0 un
teuiu - teulu y [amesiaid 0
Ddemiolen. M~e Owam 115),
Elin Angharad (141 a Rhys
Llywelyn (12' wedi cael cryn
lwyddiant yn ddiweddar.
Mae Owain yn sercnu
mewn sawl camp. Ym myd
athlcta u rnae'n aelod 0 glwb

ddiweddar.
Ar ben hyn mac wrth ci
fodd yo rhcdcg mynydd, ac ef
oedd pencampwr ei oedran yn
ystod tymor 2008. Eisoes mae
wedi dechrau arnddiffyn ei
goron. Yn ei arnser 'hamdden',
mae Owain wrth ci fodd yng
nghanolfan dringo dan-do y
Beacon yn Ceunant,
ac yn
ceufadu
[canwio]
ar Lyn

Cafodd

ddechreuad gwych i 2009, ac
roedd yn ddiguro wedi tall ras.
Ar y trac dacth )'11 ail yn ras
BOOm pencampwriacth dan uo
Cymru yng Nghaerdydd ym
mis Ionawr. 0 ia! mac yntau
wedi cael y byg 'Iriathlon ac
wrth ei fodd yn cystadlu. Ar
ben hynny rnae'n aelod 0 dim
pel-droed Llcwod Llanrug a
gipiodd
gwpan
Gogledd
Cyrnru yn ddiweddar,

Padarn.

• • •
Rasus mynydd, ar y ffordd ac
ar y trac yw macs arbenigcdd
ei chwaer, Elin. Bu 2008 yn
flwyddyn anhygocl i Elio yng
nghyfres rasus Cyrndeithas
Rhedwyr
Mynydd
Cymru.
El1111000 pob ras gan drcchu
pawb ar lethrau heriol Y Garn,
Cadair Juris, Moel Siabod a

HOCI
O\41l1in lames

yn

bencarnpwr

)' golion

cynradd

C) rnru draw
yn
Abertawc.
Yna
ell n ill
Pencampwriacth
Cross

Challenge
Prydain
yng
Nhaerdydd i ddisgvbhon Bl.6.
Er ei oedran daeth yn

nac a Maes Menal, syn
ymarfer ar gyfleusterau safonol
bersonol hoffwn dalu teymged

bedwerydd
yn y ras i
ddisgyblion ill. 7/8. Cafwyd
perfforrniadau disglair i gipio
coron Cogledd Cymru ym
myd y traws gwlad yn 2007 a

vmestvn gorwelion Ilawer

200H. Fe1 y ddntl arnll tU:lC
Rhys yn amddiffyn ei goron yn

Treborth, a hefyd yn aelod 0
blwb RI1Cdwyr Eryri. Yn

I'r ddau glwb yma sydd wedi
0

ieuenctid y fro hon. Yn sicr nid

ucllll clnauh

yn Iwnau ~an

sylfaenwyr y clybiau.
Mae Owain hefyd yn aclod
o glwb nofio Ca~marfon ac, yn
ddiwcddar, elwb beicio Egni. Y
rnae/r gwahanol elfennau yn

gaUacliad iddo yn ei gamp
ddiweddaraf, sef y Tria tha 10n,
gydn/~ elfennau

° nogo,

rl,edes

a bcicio. BU'1111wyddianuLj yn y
g!lmp hon hgfydn nid yn I1nig
yll.

onu

11coln

h<.:fyd

yn

nalgylch

gogledd-orllewin
Lloegr. Wedi dod yn ail yn y
d!llgylch ym~gw~hodd'WYd ef i
T:-\~~O

yng Ngl"l.nerdydd mcwn

prum uID dim G)'Il1Ill. Ddct}l

LLE

Eiin lames
Moel

Hcbog.

Er

wcdi

I fyd yr hoci mcrchcd nesaf.
Llwyddodd tim -15
clwb
Caernarfon, sy'n cynnwys rhai

o ddisgybhon Ysgol Brynrefail,
gyrracdd
rownd
derfynol
Cwpan
Cymru.
Eu
gwnhwynebwyr oedd clwb Bac
Ahertawe, clwb llawer iawn
rnwy 0 ran aelodau. Er i'n
genethod goll i h-O roedd un o/u
hyfforddwyr, LIin os Wi Ilia ms ,

yn

hapus

iawn
gyda
a dyfalbarhad y

pcrfformiad
tllTI. Anaml mae permau tirnau
o'r ardal yrna yn disgyn. Yn
aicr bydd y genethoc.1 }'II elwa

o'r profiad.

ODLLANRUG

ei

han aiu , daet h yn ail yl'\ y
gyfrcs Rasus Nos Fawrth syn
britho ein bro.
Yin l1.~yd trnw~ gwl!1d, 1,\;

gipiodd cyfrl,;~Goglcdd Cymru
yn 2()O7_ Cynhyrchiolodd
GooJedd CyllUU Ole, wrth owrs,

Ysgol
Brynrefail
ym
mhencampwrlaeth
Ysgolion
Cymru.
Dyn d~ad ydw i mewn un
fforuu i/r fru hun, ond rwyf

llwyddiant a tlleitlliodd draw 1 mor ynlwybodol 0 falchder
Ald~rshot i heno y goreuon air plAnt yr ardaJ yma yn eu
OWl~dyQQP.ryQ~i1llS ~r~ill,
hY~oQlac w.r\.ll 5aC:j ~ll.ry'Vltioli
l

Nld

aJ

cllwarae bach mae

~yrl'!1edd n ~hynn.:\1 y Icfcl }'TYl:1
U lJvrffurnliu. uuui aID G.oO1
bo!~111t, gwdlth yt' wyt},~(\~1
1cdc!. d UC1CIU,lJUlll Ulwrnuu ()
r~r{cr

r rhcdcQ

a nofio

M

:1 ~c~~~"\

~cldo

cruull

milltir

IJim

rhyfedd

tl"Ws yrl. ras b~ic 10

LlalUairpwll

Ysgol

YIl

mll

yn unl}!
yrn myd y ChWflY:leOn V~gol
dIbvlllli~
tl phtlr~h yn ci
gurfOtl1l1t1U
yw
Y~gol

~ymud:lf

1}1y J llC{UJ] .

Mac clwb LJcwuu

hOIlll(J -

I,",~"

nos wener_ Dym!J.'T
YJJlfullulau
~Ylld ci lUly;cn i
~uJyy)i Iv yn r bdr[Ull

{!enedl!lethol.

yr

,

t

t

o'r J rune~wd yw
RllY LIywc:lyn, Y c-yw yn y
lly~lll pJlvJv~ trtrWD ~'l'Yli1tl yrr
oriod f!leg Rhy~_ Wedi ennill
rob <-/,stndlc"\..luct1"l yx- urdd ar
Y tryctydd

gwI5

Y fa enol, Yll Z005 daclh

yn

~VJT

i fyd y timall.
Ll(llllllg

yn

pry~~r
b'l'YU'VuJ 'VllW iJJyn\ \-"\l
hunnjn. ()run.iQOlQl00Q fod un
!;artan wed 1 ennUI CW)l3Jl y

gyda'r prif dlws Idrychwl"l
ymlaen
i'w
gweld
Yl1E,
NSllj~tiltdl\f\lact,;ll Tlw~yl Eco,
!l gynholiT nm y trc) C}mt!1f olent
yn

Neilllolell.

T)i(llcl1

:1111

GUbleLltl c:lt:ni.
wahoddiad y p-vvyllgor Yll0, a
Tro y ~!trf!1n dfln 9 oedd 1,1 hyddaf
yn
cysylJtll
a'r
)11 QQiwcQQar sall dd)r~11Y1'elyd g~'ilharlol
ulnlilu
syua'r
o DWrnarrlent CaertlarfoIl
trefniadau YJl y dyfodol ago~.

