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Yn y rhifyn hwn:
• Buddugwyr yr eisteddfodau

lleol

• Pwy yw Jacs y Gogledd?
• Cystadleuaeth
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Croesair

PRIS SOc

Mae gweinidog o'r Wyddgrug
wedi derbyn gwobr arbennig am
helpu iroseddwyr Cymraeg eu

hiaith

i ail-yrngartrefu

yn eu

cyrnunedau.
Cafodd y Barch Nan Powel1Davies

(Tan-y-Fro n,
gynl)

Y

Thomas

n

yn

ennill

gwobr

gwirfoddolwyr
sy'n
gyndroseddwr,
Fuodd
0
yo
Altcoursc ac roeddwn i'n gaplan

arno fo am ddwy flynedd. Dwi'n
llawen dros ben fod Matthew
wedi gallu newid ei fywyd ac
wedi cael Y wobr am ei waith.'

dew)' 8)'.frwng y Gymrat!o

Cadeirydd

yn

Ychwanegodd

Ed Beltrami,

Bwrdd

Cyfiawnder

noson wobrwyo Gwirfoddoli a
Chvflawnder
Cvrnunedol
2009
•
•

Troscddol Gogledd Cyrnru, 'Pel

vn
- Llandudno vn
- ddiweddar,
lYlacr Gwobrau, syn cael cu
C} nnal gao Fwrud Cyflawnder

Cymdeithasol,
mae'n bwysig
amlygu )- berthynas cffcithiol
~)dd rhyngorn yng ngoglcdd

Troseddol Gogledd Cymru vn

Cyrnru.
•Mae'r

cydnabod gwaith ac ymroddrad
ei thriadol
gan bobl
sy'n
gweithio yng ngogledd Cyrnru i
leihau trosedd a gwclla ansawdd
bywyd cymunedau Ileol.
Y Parchedig
Powell-Davies

Asrantaethau

Cyfiawnder

gwobrau

pwysleisio
carnau

ern bod
enfawr

}TJl

yma'n
cymryd

mewn
cyfiawndcr
ddaiblygu

asiantaeth gefnogi ac ailsefydlu
sy'n gweithio g)-cia ihroscddwyr
o ogledd Cymru wcdi iddynt
gael eu rhyddhau 0 garchar, Yn
weinidog
gydag
Eglwys
Bresbyteraidd Cyrnru, mae rn
hefyd yn rreulio dcuddydd yr
wvthnos yn gweith io fel canlan
yn~ n~h\.\rl,;har
All\,.ourse,

ymrwymiadau
iroscddol
i
par t ncr iacth au sy'n dod &'r
cyhoedd, Y sector brcifat a'r
sector wirfoddol at ei gilydd.
Mae nhw/n glod gvv-iriQneudol i
bawb sy'n ymwneud a'r peth.'
Mae tua un 0 bob tri
carcharor
yng
Ngharchar
Altcourse, Lerpwl, yn dod yn
wreiddiol 0 oglcdd Cymru. Mae
BARA
yn
cefnoai
cyndrosecldwvr wrt]r iddynt gcisJO

Lerpwl.

ail-ymgartrefu

} \"1

cyd-gorniwr

BhRA,

DY'-vedodd

Nan.
'l)v"j'n
hvnod 0 falch 'mod i wedi cael y
wonr ym9 ~Ch()~U\,VIDteinuo ~l
rod 0 yn anrh~.dedJ ~'r eslwys.

OND DIM SON AM wYR DOETH!

y

Wobr
Arbennig am
fynd ymhell tu hwnt i'r gofyn
wrth helpu i intigreiddio
troseddwvr yo 01 i'r gymllned

Waunfawr
Cymeradwyaeth

CAMELOD YN NINORWIG

mcwn byd sy'n brifo.
'Ond llawenydd mwyaf i
ar y noson oedd gweld Matthew

Owaun yr

\lui 11\VIl a
dwi'n teimlo bod vr eg]uTv~ wedi
cucl ci ~'tild yn bod ar waith
cgl\\<};)

NADOLIG GWYN A DEDWYDD

yn

eu

yng
ngogledd
Ban Bynnlg cYJTIorLh

cymunedau
Cymrll]

zvua nnrotncmau
llc1:Y

n.eu

Icl canton

ddelio

gydl-l

cnarnduernynd
alcohol neu
ttyfturiau eraill, vn ozvstal a
rhoi ~nQs~<;th sycJ~ s.,vai th)
!]ddy~{t !l hamdden.
Mge
gwlrfoddolwyr BARJ\ h<;f)'Q)'n

cernosi teuluoedd

v troseddwvr

....·rth iddynl: ddod ~ dermall aB

ab enoldeb

g\tT,

mah neu dad,

}tla yn eu helpll ~ aJdasu
u'edl iddo Rgel ei ryddh9U, re'i
nuJJ;r yn bennaf Ban IiBl ....,ys
;l\,.

nre\bYl~rdjllLl Cymru,

)'Ill),~g

It.
Gwirfoddclj\v\rr
u
arLlal
C"crn~l-fQn ::.y'n 5w~itl1ro Byda
BARA ar hyn () hrvll ()nll t1ydd
BARA Wrecssm
hef)·cl )'n
ern;

dechrau g\vcithredu c}rn bo hir.

Rhifyn

Oyddlad C_op;_I
__

Dyddlad Gosod

Dyddlad Plygu

lonawr

Sui 17 lonawr

Sui 24 lonawr

tau 28 lonawr

RHAGFYR 2009 - IONAWR 2010
Argra/fwyd gan Wasg Dwylor
Penygroes 01286881911

Maes Meini
Rhyduehaf, Y Bala

PARC CENEDLAETHOL
ERYRI

Cydnabyddlr cefnogaelh
Bwrdd yr faith Gymraeg
i r cyhoeddiad hwn.

Annwyl Olygydd

Annwyl Olygydd
Hoffwn
hysbysu
eich
darllenwyr
am
brosiect
diweddaraf Bwrlwm Eryri, sef
menter
Treftadaeth
Ddiwylliannol Awdurdod Pare
Cenedlaethol
Eryri.
Mae
Bwrlwm Eryri yn bwriadu
lansio bas-data 0 wybodaeth am
fentrau, cymdeithasau,
eyrff,
busnesau preifat ac elusennau
yn siroedd Gwynedd, Conwy a
Mon, sydd yn gwarchod ac yn
meithrin elfennau 0 dreftadaeth
ddiwylliannol yr ardal. Bwriedir
lansio'r bas-data yn 2010.
Ein gobaith yw y bydd }T basdata yn ddefnyddiol ar gyfer
grwpiau sy'n gweithio ym maes
treftadaeth ddiwylliannol,
er
m"\vyn rhannu
gwybodaeth,
syriiadau,
profiadau
ac
enghreifftiau
0 ymarfer
da.
Bydd y bas-data ar gael ar wcfan
Awdurdod Pare Cenedlaerhot
Eryri yn rhnd ac am ddim.
Carwn wahodd mentrau sy'n
ymdnn
ag elfcnnau
0
dreftadaeth
ddiwvlliannol
i
O)'l>ylltu a mi i gynnwys cu
gwaith yn y bas-data.
Er mwyn eofrestru, neu i gael
rhagor 0 wybodaeth, cysylltwch
a mi ar rif £fon: (01766) 770 274
neu
ar
e-bost

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthyglau a newyddian
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL554BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, llandwrog LL54 STE
nau storiau@ecorwyddfa.co.uk

CADEIRVDD
V PWVLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 0 Y DdOI, 6ethel.

(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREfNYDD HY56Y5&;I::»ION

tlflon ROberts, 0wn-y-Gwynt,
(870740)

emonrocerts 1JZ @tJlinternel.coln
TR~FNYDD ARIANNOL
Goronvvy HU9he~, Elthinos,
Bnos, Llanrug (674839)

--W-aun-f-aw-r-

14 Aton

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYDO BWNDELU
Marian Jonas, Minalil. 7 9ro ~Iidir.

naomi.ionestsiervri-npa.gov.uk

Dinorwig (870292)

Y n gywir iawn

Mae

Cymdcithas

Brodwaith

Cymru yn eynnig Y sgoloriaeth
hyd at £300 i fyfyriwr Cymraeg

sy'n dilyn cwrs tecstiliau mewn
coleg. Dyrna'r pedwerydd tro i'r
Gymdeithas
gynnig
yr
ysgoloriaeth hon.
Ameanion ein Cymdeithas
yw hyrwyddo brodwaith drwy
gyfrwng y Gymraeg, a threfnir
cyrsiau,
darlithoedd,
dosbarthiadau
ac
arddangosfeydd
mewn
ardalocdd
ledlcd
Cymru.
Diffinnir Brodwaith fel unrhyw
waith sydd yn addurno trwy
edau a nodwydd,
a cheir
amrywiaeth
0 dechnegau
ar
gyfer
hyn.
Mae
gennym
arddangosfa 0 waith yr aelodau
yn yr Eisteddfod Genedlaethol
bob hlwyddyn.
I wneud
cais
am
yr
ysgoloriaeth, mae angen anfon
cyfciriad a rnanylion y cwrs
yngnyd a 11uniau 0 enghreiffuau
o'ch gwaith at:
Medwen Charles, Maes Meini,
Rbyduehaf, Y Bala LL23 7SD.

maes.meiniclineone.net
Y dyddiad cau fydd 30 Ionawr

2010.

Cydlynydd Gweithgarwch
Diwrnod y Llyfr

Blynyddoedd

NOSONLAWEN

Williams. Codro'r Coed (B70590)

Annwyl Ddarllenwr,
Mae'r
rhaglen

CAEATHAO: Clive James, Hafan, Bryn

deledu
boblogaidd, NOSOll Lauien, yn
chwil io am dalentau newydd i

Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bedafon COlln::!n' (650799)
CWM-Y-GLO: Mrn Iris Rowlands,

S4C. Ydach chi'n gallu canu,
dawnsio nen ChWQ1'ge offeryn;

DINORWIG: Mor."n Jones M;nnltl.

1 OrQ Chd"1 D""'Ol'WiS (870292)

chw"rae nlewn band neu1n oultu
fIWneud
i
0001
rnolio
~hwerth~n~ Os oes 8anddoch
Chi tlalcnl arbellni~ neu O~
ydych yn nabod rhywun
y
byLltlc chi'n bofn \iU h\Jnw~\1" i
bcrfformio
ar
y
Ryfre~,
\i)'Ll)'11rrr~11 yn !".In c£o l~m y

ac Eilian RObert"".

iJwn·y-OrfYlll (070710)
LLANfi(U(j~~rvl ROOellS. J oryn Moclyn
l~'~!lQ'(~
f,JA~" ~~AI~:
U:nos Jonos S ~~"'t
Ftynnon (071820)
M... Ann Fvan ... Gyeharth

(07l't07)

TAN'Y'COED: MI55 ftnwen rarry,
A~I-y-QNn(S72276)
WAlJfJ~AW": Ur~ ~ru\ Q6~rt~p~n~ron •
'( nMlf1'N NIii'''F
06U"Vlflt I I!lW',
~9IY!Jyddionrerlhneaol

fJO~ ~UlIOPJAWQ 17
Oft tlWOlwcn

vn OO;t

~"vy'r rhltyn naeef 0'" wa.~

NO~ IAU IONAWM15
PyQQIQ\1

Q9V9d

Na§ SUllONAWM 24
Setydliad Coffa Llanrug

l~Macs Mawr

befforrnio ar y O)'fres nesaf ar

Glunrulon (872275)

1\Jl\~(\n Lgwen .
-----. I
M.lor ~~....
vl ftordJ 0 ~s~tttu.
~'10nlWcll OIZ4~ fiJI 107 (Vil

I

Yi11Q-.l

9fi"u

swyddCa)

neu

eb6~ttw~h nl\Ql\nlYWen(CI1C\Vrnn
Idu.l y n~u ~yl)yll\w~h lr,\v'f
ymuno ~ ~~ I"(!lcebookNoson
Lawen
httpi!!grQ\Jps.to!
noson l!lw~nJ

Yn gy\.vlr,

0

wasanaeth i'r Eco

BAYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts-

reN,SAAWAUN:

Annwyl Gyfaill
DIWRlvOD Y LLYFR 2010
Fel y gwyddoeh, 0 bosib, bvdd
Diwrnod )' Llyfr 20 I0 yn ea~l ei
gynnal ar 4 Mawrth, ac, unwaith
yn rhagor,
mae'r
Cyngor
Llyfrau
yn
arwain
y
gweithgareddau
yma
yng
Nghymru. Rydym wedi eysylltu
ag ysgolion,
11yfrgelloedd,
mudiadau a sefydliadau gan eu
hannog
i
gynoal
gweithgareddau
ar }' dydd, a
hyderwn y bydd pawb yn eael
cyfle i ymuno yn yr hwyl.
Rydym yn awyddus hefyd i
gael cefnogaeth y papurau bro
eleni eto, ae i'r pcrwyl hwn
paratowyd eroesair ar eich cyfer,
Fel y gwelwch,
nid yw'r
dyddiad cau tan ddiwedd mis
Ebrill.
Bydd gwobrau 0 docynnau
llyfrau gwerth £30 yr un ar gael
i DRI enillydd lwcus a bydd
papurau bro'r tri enillydd yn
derbyn siec 0 £50 yr un. Felly,
dyma gyflc i'ch darllenwyr
gysiadlu anl wobr bersonol a
chefnogi'r papur bro yr un
pryd!
Bu'r yrnateb yn 2009 yn
arbcnnig 0 dda, gyda llawer 0
bapurau yn cynnwys )T croesair,
a nifer dda yn cystadlu.
Gan
ddiolch
am
eich
eefnogaeth,
Yn gywir
DELYTH HU.\1PHREYS

BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726

--

Aberystwyth

Swyddog Bwrlwrn Eryri

OEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)

Rhif Ff6n

Cyngor Llyfrau Cymru

NJ\VMl JONES

GOHEBWYR PENTREFI

I.I.FlNeeRI$: Gwynelh

Nan Roberts

YSGOLORIAETH
TECSTILIAU
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uanoens

Cysylltu it

Ble

J PW}J\1 MA TULLA
YmChyYTilydd

Penrhosgarnedd
Deuthum 0 hyd i'r gerdd yma
gan D"yid Ellis
ac wrth ci

darllen

meddyliais

- oes na

rywheth 'WeeL new;d ~rs 19561
Wrth fy Inodd g)'difr 15co

(~yda dlolch
NOMH O'BRIEN

Wedi bod wrth y gwai th ers
Medi 1992 mae Mrs Mair
Humphreys, Llanrug, wedi
rhoi'r gorau i'w swydd 0
ddosbarthu'r Eeo i'r siopau.
Mae Mrs Humphreys yn un
o'r Ilu 0 weithwyr diwyd sy'n
sicrhau llwyddiant yr Eco.

Diolcb

0 galon

iddi am ei

gwasanaeth a pob dymuniad
da iddi i'r dyfodol.
()S

oes unrhyw un fyddai

cymryd y gwaith
dro~odd cy~yllrwch ug un o'r
swyddogion.
yn lodton

Bwrdd y W'lcdd

0 bysge(}j~lon
.Me),),ll lluw\JCbYi\h " \hr~{JD5 }..fshymn.l f'\ch
Ll~w~nvdd rVaa yn llenWlll~\lJer cajon
1
fi'r pl"n\ yn dnwns~o5ycla'u m~r~~ach.
Ho~gn!ltJ Jlgwnion yn eu hYSlafcllocLld •
TIu \I) llllW)'\1 fv ... 'r Wy1 fyJJ wrth eu tracd,
Newydd deJl!:lnllU 0 bOh 11iw YIl Jluocdd
h'. Fl~~l_hebball yn 8orfoleddu gaed.
Mae h'\vrdd y wledd

vn ll~wn

MWYllfrll [tlwrh ein cenedl Wflh y byrlldau
fl'u l1Yeilia pwl heb OJffro yn eu pen,
G,\velgtort h<'lteli awirod, II b9ri lau
6U\';Clll-y-b\lndru'n ~.~" ~Qlia\lpren.

Lluoedd y Dwyrrun yn newynu'n ciris[
A bithau'n wyl i gofio geni Crist
"

• n ,1

..J (I

nl>

C'

,,

••
DYDDIAD GENI
Mae rhai'n well nag eraill am
gofio dyddiadau pen-blwydd.
Ar wahan i'r teulu agosaf, does
gen i fawr 0 syniad am ddyddiad
pcn-blwydd neb. Y n sicr, does
gen i ddim syniad pryd mae
dyddiadau
pen-blwydd
aelodau'r cglwysi sydd dan fy
ngofal. Ni fu hynny'n broblem
gwbl ar hyd y blynyddoedd.
Ond yn ddiweddar, mae wedi
achosi cryn drafferth. Ac mae'n
bosib i chithau gael yr un
drafferth a mi, os buoch yn
chwilio am ffrind neu gymydog
yn YSb)'lY Gwynedd. Erstalwm,
roedd gwybod enw a chyfeiriad
y claf yn ddigon er mwyn cael
gwybod ym mha ward yr oedd.
Ond erbyn hyn, y cwestiwn
cyn taf a ofynnir yw 'Y dych
chi'n gwybod ei ddyddiad geni?'
Byddaf yn teimlo'n reit dwp
wrih gydnabod nad oes gcnnyfy
syniad llciaf pryd y cafodd Mr
IIYvn a IIwn ci cni, Ond dyw'r
ffaith nad wyf yn gwybod

°

dyddiad geni Mrs Hon a Hon
ddirn )'n golygu nad \v)rf yo

gwybod llawer 0 beth au crail I
amdani.
Does
dim rhaid
gwybod pryd }T ganwyd neb i'w

nabod yn dda.
Does neb ohonom yn SWybod

pryd y' ganwyd IC5u Grist. Does

neb yn nonni mai'r pumed ar
hugain a Ragfyr yw dydd ei benblwyuu

mcwn

gwirioncdd.
hyd yn oed

Fedrwn ni ddim
ddweud yn union ym mha
flwyddyn y cafodd ei eni. Ond
nid oes ots am hvnny, gan mai'r
Ifaith iddo gael ei eni
gwbl
svdd bwv ig, vn hVU3Cb na'r
union ddyddiad y dig"vyddodd

°

y peth.

Yr hyn Sy'll b\yysig jrY iddo
gael ei eni )'11 blentyn i Fair, )'
wyryf, ym l\1erhlehem, oddeuru
2009 0 flynyddocdd yn 01. A'r
rhyfeddod

°

mawr

bod

yw

miliynau
bobl wedi cofio am
yr enedigaeth
honno dros y
canrifoedd, ac yn dal i'w chofio

a'~ dathlu
dyddiad

sy'n

digwydtliatJ

heddi"v.

Nid

bwysig,

ei

ond

hun.

y

y

Y

rhyfeddod Y\V bod un hogyn
bach wedi ei eni, a byd cyfan yn
cofio hynny. Ganwyd miloedd 0
blant bach y Ilwyddyn honno, a
ganwyd miloedd
lawer bob
dydd eIS hynny. Ond mae'r un
enedigaeth hon wedi bod yn
destun can holl oesoedd y byd
ers hynny,
Nid yw hynny'n
gwneud
synnwyr i lawer, Sut fedrwch
chi honni, meddant, fod geni un
plenryn
bach mar bwysig?
Dyrna, wrth reswm, ran 0
dramgwydd
mawr ~r Cris[ i
anghredinwyr, syn meihu'n glir
a derbyn fod un person mor
wahanol i bawb ohonom ni ac i
bob
arweinydd
ac athro
crefyddol
a chymdeithasol.
Dathlu'r
enedigaeih
hon y
rnae'r Eglwys Gristnogol am ei
bod yn credu bod y bahan bach
hwnnw yn unigryw. A'r hyn
sy'n ei wneud felly yw'r ffaith
mai Mab y Duw byw ydyw. Fe
dclaeth yn un ohonom

Ond chwarae reg iddyn nhw am beidio cyfieithu Llanberis i'r
Saesneg hefyd!

RHODDION
£20: T R Parry, Hagley; Bob ac

ni ym

Eileen Rober[s, Northampton;
Mrs Megan Pritchard, Golygfa,

Methlehem.
A dyna'r peth
pwysig. Wrth ddweud iddo
ddod yn un ohonom, eydnabod
ydym nad un ohonom ni oedd 0
i ddeehrau. Mab Duw ydocdd,
ond fc ddcwisodd ddod yn un
ononom cr rnwyn bod yn
Wared\vr i m. id gwybod nryd
)' daerh s~'dd ei a nge n , orrd
ddod.

N adolig

Lla\V~D a Blvv'YUUYIl
Dda i chi.

Nc;, .. ydd

credu

iddo

Llanrug, Gertie
ac Ellen, 4 Hafan
Elan,
Llanrug; Er cof am Gordon
Branagan, 17 Maes Padarn,
Llanberis; Olive Allen, Rhes
Caradog, Deiniolen.
£10: J.\{air Jones Cilan.Bcthcl;
Iorwerth a Peri Evan:" IIafod
Br)'D Moelyn,

Davies,

Delyn,

Ffordd

y

Glanmocl)rn, Llanrug;

Arwel ac

Emma,

Caradog,

Stryd

Mae arnrywiaeth mawr mewn ceiliogod gwynt ...
ceir sianticllr traddodiadol y dref

y flwyddyn nesaf bydd Eglwys
Sant Padarn,
Llanberis,
yn
mlynedd.

yn aur igyd wrth eglwys y plwy, - hynt
tywydd ali gynffon, i'w big tua'r nef
hew -llwynog ar duth o'r storm yo ffoi, -

Mae

ar y cwt cwch, b\va brithyll

mawr ar y gweill i
ddathlu'r achlysur h\vn a by'dd
mwy 0 fanylion ~Tn y dyfodol
agos. Y n y c~rfamser, tybed a oes
cynlluniau

me\vn naid;

mae gwrach ar ysgub me\vn ambell do'n troi,
neu sg\vner a'i hwyliau llawn ar y teid ...

yr Eco unrh)'W

gan ddarllenW)T

Rhyd

Mrs Jean

Ceiliogod

1885 - 2010
125

Llanrug;

Deiniolen.

OIeu, Deiniolen.

JOJTN PRTTCrJARO

dathlu

is: Elizabeth Evans Pen Pare,
Bethel; Teulu'r ddiweddar Mrs
Elizabeth Jones, Bryn Heli,
Llanrug;
Helen
a Dafydd
Owen,
Brynhyfryd,
Pcnisarwaun;
Mrs
Enid
Williams,
IS Rhos
Rug,

hen luniau neu grciriau sy'n
ym\vneud :l'r Egl\V)TS a fyddai'n
addas ar g}fer arddangosfa? Os

Mac un ar 61- \vna i'm :;efyll yn :;tond
pan ei gwelaf! Beth bynnag fyddo'r hin
gwna i'm fyfyrio'n ddwys, - er nad yw, ond
rhyw bladunvr ccfngr\vm ddynoda'r drin ,..

oes gennych
gyfraniad
i'w
ornniO] cYS)'lltwch u'r rheilh(.)r,

'Rht;n Dad i\ml>cr JrY hwn, - ~'i
e'nc\l~brwnt -

Mr Robl:Il TO\YllI5CnU ar (01286)
&7367&. Hdrychwn ymlaen ar ~r
dathltl!

Nos Calan d}'falwn gn\vd el UU h,vnl!?
NO~"1l\NCLOS~)!1-1\CliWEN

SEAT
POHSCHE VOLKSWAGEN
CHWISTR~L.L.IAI) ARBENIGWYR z

Gwasanaethau

CDH

~

Garddlu
Gorurel

--

• ~ymhvvytvr-

HOSe
~~-::---

01111 IiB01.1
0777.~0104"-....

I rvl SYV,,;Jonovth r~hwr

rI~
MOT

V

wa..at\t~

Oew{s arall dibynadvv
yn 110 r Pm Ddeliwr

27 ~tryd y Ront, Caernarfon
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ata

Trwslo c9rbvllau a gW8rthu partiau [Jar
LI9 119 V aellwcn gj rrorlldiO
ulall vlbYll, v",UInO,luo,

'\)yyYnooa
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275

Ymddiheurwn am roi'r enwau
dan y llun anghywir 0 blant
ysgol Cwm yn rhifyn Rhagfyr
yr Eco. (Gol.)
YR YSGOIJ GYMUNED
CROESO. Braf 0 beth ydy cael
croesawu
lviiss
Heather
Johnston i'r ysgol; mae hi'n
gweithio bob prynhawn
yn
nosbarth Peris.
DIOLCH.
Diolch 0 galon i
'Gyfeillion a Rhieni Y sgol Cwm
y GIo' am eu haelioni arfcrol;
mae'r gymdeithas wedi Pl)'DU
cyfrifiaduron, offer addysgol ac
offerynnau eerddorol i'r ysgol,
ac mae'r rhain ar ddefnydd ar
draws )rr ysgol,
Yn ogystal a hyn, trefnodd y
gymdeithas ddiwrnod 0 bacio
bagiau
yn
archfarchnad
Morrisons ar ddydd Sadwr n,
Hydref 31ain - casglwyd dros
£450! Diolch -vn Iawr i bawb a fu
mor brysur.
Mae ein diolch )'n fawr i
flaenoriaid a swyddogion Capel
Tabernacl, Cwm ~r Glo am
g3n~t~1.1 i. ni ddefnyddio'r
adeilad
ysblennydd
hwn i
yrnarfcr ar gyfer, a chynnal ein

am eu bywydau a'u gwairh.
Roedd y ddau wedi gwirioni'n
Ian gydag ansawdd cwestiynau'r
plant, gyda'r ysgol a'r gymuned
wedi creu argraff Ifafriol iawn ar
)7 ddau.
Diolch i Kate a'n
cyfeillion
agos ym Menter
Fachwen
ain
drefnu'r
digwyddiad arbennig hwn.
Diolch 1 Louise Fraser am
dreulio bore Mawrth, Hydref
13eg yn yr ysgol yn cynnig
gweithdai gwyddoniaeth hynod
ddiddorol i'r plant.
Daeth Andrew Settatree i'r
ysgol ar fore Llun, Tachwedd 2il
igynnig gwasanaeth arbennig i'r
plant. Diolch iddo am roi o'i
amser gwerthfawr,
Ar fore Mercher, Tachwedd
l Sfed,
daeth
Michaela
McGovern a'r gwcithdy Zoo
Lab i'r vsgol ar gyfer y tri
dosbarth.
Gwnaethpwyd
pob
math 0 weithgareddau diddorol
gydag arnrywiaeth 0 anifeiliaid,
gan gvnnwvs trychfilod a neidr
(gweler ~I lluniau)!
Diolch i
Michaela am ei gwuith caled ac

am ddiddori'r plant.

Cafwyd diwrnod diddorol dros
ben yma vn yr ysgol ar ddydd

gwasanaeth Diolchgarwch ar
brynhawn Tau, Hydref 22ain.

C\\'ener, Tachwedd Igeg wrth i'r

Rvdd

plan

Nadolig yn
digwydd yno hefyd ur brynhawn
u nos

ein

sioe

Iau, Rhagfyr IOfect; mae

pawb yn edrvch vmlaen:
Diolch

i

gynnal

t

weithgarcddau a gwisgo mewn
pyjamas neu wisg tfansi er budd
anel Plant
Mewn
Angen.
LlwyddwyJ i godi £139.70; da
iawn chi i gyd, blant!

Ysgol Brynrefail, am eu gwai th
yn nosbarth Peris yn ystod eu
cyfnod Profiad Gwaith. Mae'r
ysgol yn faleh o'i chysylltiad a'r
ysgol uwchradd, ac yn barod i
groesawu
myfyrwyr
yn y
dyfodol.
DIGWYDDIADAU
DIDDOROL.
Ar brynhawn
Ma\\'rLh, Hydref 6ed daelh dau
ym\velydd arbennig iawn i'r
ysgol )rng nghm\.vni
Kate
Tomms,
Prifweithred\vraig
Menter Fachwen. lviatthew a
Linta, sydd yn g\veithio a rhobl

Diolch i gwrnni Techniquest
am eu gweithdai gwyddonol
diddorol a gynhaliwyd yma ar
ddydd
Mawrth,
Tachwedd
24ain.
Diolch hefyd i Angie Roberts
a ddaeth i'r ysgol ar ddydd
Gwener, Tach\vedd
27ain i
gynna! gwei thdai ar l\v}·th }'
Masai gyda phlant dosbarth
Marchl}rll (bl. 5 a 6). Rocdd}'
gwaith }'n h) nod ddiddorol,
gyda'r plant yn g\visgo fel Masai,
creu
t(')fchau
a
dysgu
da\vnsfe\'dd
a cherddoriaeth
•

Kcrala )"ll India, oedll y ddau a
bu c}l1e i'r plant eu holi'n u\vll

arbennig

0

dda!

Bu C\,\'mni Va yn ffilmio
plan l yr y~gol }'TI canu'[ garol

N~deli8Llawon

Newydd Dd.
i holl ddilrllonwyr yr Eoo

A IIlwydclyn

Cara yll dangos i blant Pens

SIll

i afae! meun neidrl

amryw

Elin,
Megan,
Rebecca a Wena, rnyfyrwyr yn

ag anawsterau dysgu yn ardal

Michaela yn dangos pry! copyn (lvlA U'/R.') i JO/lat/lal,.

'Pen-blwydd Pwy?' ar fore LIun,

Tachwedd

30ain.

Bydd

y

recordiad i'w weld ar y sgrin
fawr yng Nghacrnarfon
ar
Ragfyr 22ain a 23ain!

Ar noson oer iawn (nos
Fercher, Rhagfyr 2il) bu criw 0
blant yr ) sgol yn Eglwys Sant

Padarn, Llanberis fel rhan 0
gynulleidfa oedd yn reeordio
Bu'r rhan fwvaf
rhaglen adolig 'Dechrau Canu,
- 0 blant vr
.
ysgol ar daith ar ddydd Mawrth,
Deehrau Can mol'. Er ei bod yn
Rbagfyr 1af - dosbarth Peris
noson hir iawn (yno tan ddeg!)
(rneithrin, derbyn, bl. 1 a 2) yng
roedd paw b wedi rnwynhau ae
nghoedwig Pont-y-Pair, Bctws }. wedi rhoi o'u gorau. Diolch i'r
Coed ar daith Nadoiigaidd yn y rhieni am ddod gyda'u plant yno
bore, a dosbarth IJI}'da\,; (bl. 3 a a'u eludo adref.
4) yng Nghanolfan A\\1'r Agored
Bu plant blwyddyn chwech
G\,'}'nedd, Rhyd Ddu, dr\vy'r
yn Ysgol Brynrefail ar ddydd
d\·dd.
Diolch i bawb am eu Iau, Rhagfyr 3ydd yn cael bIas ar
•
c)'morth;
eafodd
}' plant
fywyd mewn ysgol u\vchradd.
brofiadau gwer[h chweil.
Diolch i bawb yno am eu croeso
Diolch i Mr. Townsend am a'r holl weithgareddau diddorol.
al\v yo yr ysgol i gyflwyno
Erbyn y rhifyn nesaf, b}'dd
gwasanaeth arbennig i'r plant ar nifer 0 \vei thgareddau N adolig
[ore Mercher, Rhagfyr 2il; mae'n
wedi dig\vydd, gan gynnwys ein
bleser cael ai groesa\.vu yma sioe Nadolig, Tyfu i F~'n~r.
atom.
Cewch ddarllen hanes v- l1u 0

Nadolig LIQ.wgn a Blwyddyn Newydd Dda
i'n hall gwgmgriaid ~c i bQ.wb ym mro
Eco', WyddffJ oddi wrth bawb ym

mu~nes Ilefrith

Hoffwn ddiolch i'n
cwsmcriaid 11001 am 6U
CQfnogaetn trwy gydOI y
flwyddynl
[jBm &lbaR. Yr "111 '1;001.
wYnrlnUn"1iYf.orw
oobOn@GOban·(;Jl.DrU
0' 211GGIll; ~ (e2ff:) IIi ~u
III .u~
(sWJddfa)
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ILLIAMS
LLWYNCOED

CWM·Y-GLO
Ffon~(01286) 87056~
DlolCham ~I~h~~ft'l~O~Qth
trwy'r flvvyddyn

II
II

ddigwyddiadau
yn
rhifyn
Chwefror! Nadolig Llawen a
Blwyddyn Ncwydd Dda i holl
ddarllenwyr yr Eco oddi wnh
plant a staff Ysgol Gymuned
Cwm y Glo.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i Tom Jones, 2 Rhcs Bryn,
a ddaeth yn burned am redeg yn
y ca tegori Bechgyn dan 11 oed
yn y 'North Wales Cross Country
League'. Rhedodd Tom bedair
ras i gyd i gyrraedd y safle
tcrfynol yma. Mae'n aelod 0
glwb rhedeg Menai Track and
Field ers mis Medi a daetb yn ail
yn nhim )' Bechgyn dan 11 oed
oedd yn cynrychioli'r
Clwb.
Dalier ati, Tom!
MARWOLAETH. Yn dawel yn
Y sbyty Gwynedd fore Mercber,
18 Tachwedd, bu farw Mrs
Margaret
Mar}'
Rowlands
(Peggy) yn 88 mlwydd oed. Yn
enedigol 0 Henllan, Dinbych,
wedi cyfarfod ali phriod, Russell
Rowlands
yng
Ngwersyll
Milwrol Prestatyn ymgartrefodd
y ddau yn Nhalafon, Allt Goch.
Wedi colli ei phriod daeth Mrs
Rowlands i fyw i 3 Maes Gerddi
a thrigodd y deng mis diwethaf
yng
N ghartrcf
N yrsio

rcntsarwaun.
hangladd

Cynhaltwyd
ddydd
Iau,

Tachwedd

yn

Eglwys

3

ym

myn,,\.'ent

Gwaeanaethwyd

Anturusyr Llydaui

0 flaen

LI_Vll_V Dyuiarchen,

26

Sant

gUll

wrth ~'r

tab, David a John, a'u teuluoedd
yn eu protedigaeth 0 golli mam a
nain mor addfwyn ac annwyl
•
lawn.
CYDY MI)Ell\1 r JAD.
P.st~'nnwn cin cydvmdcimlad
dwysaf a Clifford Williams a'r
tculu) Juab Maria.ll ac Albert

Williams (Seiont House gynt)
vn ell nrofedizaeth frnwvchus 0
Bolli priod, mam a
yng nghytraith
yn Y

0

rcunncu.

i bawb sydd wedi
zofalu nm newvddion i' r Reo
DIOLCH

dr-wy'r' flwyddyn.

CYFARCHION
Y TYMOR.
Nau()lig l)ed~vydd a Bl\\~rddyn

i hnwh

Ddn

A 11gie Rnherll;

e.i n

uwy,>af it'i uau

cydyrndcirnlad

CW.\1l'11
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I1lla plalai wrl4

(,1

chrn» dosbarth ,\rf archlyn _\'tl ymarfer
llv..ylll )' .Masai.

LLONGYPARCIIIADAU
i
Math Roberts, Lon Bwlch, ar
ddod
yn
fuddugol
yn
Eisteddfod Bentref Llanrug a

Bala
eleni
yng
nghystadleuaeth John Wes[on
Thomas ar gyfer y delyn
draddodiadol. Go dda ti!

Math 'Gwpan Bwlchgr\vnog'
am y perfformiad
cynradd

gwrando ar Math yn canu'r
delyn. Dywedodd hefyd ei bod

yn Ei:5[CddfOd Uencdlacr1101 )'

CWM
Cwan-Y-Ilo
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bob math ar iael
Dn'H!lU

SaGgedl Planhlgion,
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Artiki ..i.J Ucot
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Daeth Math yn fuddugol
hefyd wrlh oanutr delyIl deices

Aitho@dd C@lyn,
Goed Na.dolig, 'Grem Pot;:;' a

Pfram;n
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Nia E\1aDS, el bod wedi cael
pleser
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gorau a dywedodd }' beimiau,

Alwyn a Sarah

QWQsanaetb

a ddaumsfeydd

Chwrn y Glo eleni ar yr Unawd
Offerynnol Cynradd. Enillodd

ru~hQr"~. H"mphr$~

~~

lin

TELYNOR LLWYDDIANNUS

odd, wrth

U~o.u

Rhyd Ddu.

Rydym
yn
edrych
am
ddathliadau rhwng Rhagfyr a
Mawrth 2010:
• rhywun sy'n dathlu penblwydd arbennig efallai neu yn
ymddeol
• rhywun sy'n ymfudo neu
adael y gyrnuned, y wlad, eu
swydd
• rhywun sydd wedi ymdopi
gyda salwch
• neu rywun sydd wedi helpu
pobol ar hyd eu hoes
Byddwn
yn
gofyn
am
gymorth gan y gymuned wrih
drefnu'r digwyddiad and Nia
Parr}' fydd wrth y llyw gyda
chefnogaeth Leah Hughes (Hip
neu Sgip, 04 Wal, Gwestai'r
Byd) a'i thim 0 ddynion cryf.

Llan rug.

Dr \ViJliam Munro

Newydd

sy'n haeddu syrpreis?

et

y Parch Robert 'Iownsend, gyda

rnerch

Mae bywyd
yo ddathliad
parhaol! Pen-blwyddi
0 bob
math, priodasau,
dathliadau
teuluol, llwyddiannau, ac mae
pob dathliad yn arwyddocaol yn
ei ffordd ei bun.
Mae cwmni teledu Fflic yn
cynhyrchu
cyfres
deledu
gynhyrfus newydd sy'n estyn
gwahoddiad
i bob! drefnu
dathliad
neu barti ar gyfer
person
haeddiannol
yn eu
bywydau neu yn eu cymuned.
Ydych chi'n adnabod rhywun

rhoddwvd hi iorffwvs

Gabriel

sydyn

DATHLU

Blodau

t[110cT

flI'10GVN
NOHYHV MH3
SlM.:l NOlff!l~V

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384

WELLA.
cofion
ar
drothwy'r Nadolig at rai sy'n sal
yn y pentref. Rydyrn yn deall
fod Mrs Wendy Jones, 20 Tal y
Bont, wedi dod adref o'r ysbyty
ar 01 treulio saith wythnos yno.
Pob dymuniad
da, Wendy, a

BRYSIWCH
•\nfon\.vn
ein

brysiwcb wella.
Hefyd, Mr Gwilym Williams,
Bryn
Eifion,
yntau
wedi
dychwelyd
gartref
wedi
arhosiad yn yr ysbyty, Brysiwch
chithau wella hefyd.
DYMUNIADAU
NADOLIG.
Dymuna Mr Gwilym Williams,
Bryn Eifion, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
gyfeillion gan na fydd yn anfon
cardiau N adolig eleni. Yr un
pryd, dymuna ddiolch )'11 arw i
bawb am yr ymweliadau a'r
galwadau a dderbyniodd tra yn
yr ysbyty ac nawr wedi iddo
ddod adref

PROFEDIGAt:'I'H, Yn sydyn
iawn bu farw Mrs Carol Ellis, 57

gyda'r noson cwis ac am wneud
y cyn.
Y n ogystal a hyn cynhaliwyd
stondin gacennau ar y Maes yng
Nghaernarfon,
trefnwyd
ymweliad
a Sion Corn ar
reilffordd
Llyn Padarn
a
chyngerdd
N adolig. Cafwyd
rhywbeth i blesio pawb o'r
teulu.
Os yw eich plentyn chi yn
ddwy a hanner rnlwydd oed eyn
diwedd A1ai 2010, mae cyfle
iddyni ymuno gyda'r Cylch a
bod yn rhan o'r hwyl a'r sbri.
Am ragor 0 fanylion ac i
gofrestru eich plentyn ffoniwch
y cylch ar (01286) 674020.
MERCHED Y WAWR. Cinio
Nadolig, Aeth llond bws 0
aelodau i fwynhau pryd Nadolig
arnheuthun
yn 'Y Bistro', Y
Felinheli
ar nos Fawrth, 8
Rhagfyr.
Diolch
i'r
ISysgrifennydd,
Margaret
Christian,
am
wncud
y
•

paratoadau.

Dymunwyd

Bro Rbyddalll, gwraig annwyl
Richard a mam garedig i Jackie
a Geraint, Cvdvmdeimlwn yn
arw a chwi fel teulu yn eich

Nadolig Llawen a Blwyddyn
lewyrchus i bawb.

profcdigaeth
DIOLCHIADAU.

Cwrs Crefft y Gogledd ar 23

teulu'r

Dymuna

ddlweduar

Elizabeth
rfordd

Ellen Jones, Bryn ueu,
Glanffynnon, ddiolch i bawb

Cynhelir sowuo

Glasfryn ar
Ionawr,
Algoffir

Deg yn
15 Ionawr a bydd
i ddod a'r
yn 01 crbyn

0

gydymdeuntau tuag aiynt yo \;U
coiled fawr. Diolch i Feddygon
Waunfawr,
i'r
trefnwyr

gwadd fydd Elfyn Thomas a
bydd )'Il olrhain hanes )' cwmni
Seren Arian'. Felly gwclwn chi i

angladdau, Roberts & Owen,
Pcnygroes, ac ir Parehedig
Brian Jones am el wasanaeth.
Casglwyd y swm 0 £2,250

gyd yn 2010,
SEFYDI~IAD

CUeto

bob

urwyd d

yn rawr lawn.
DYMUNA Mrs Jean Davies,
Rhyd
y
Delvn,
Ffordd
Glanrnoclyn, ddiolcb i b<lwb am
eu caredigrwydd luag ali yn
)'SlOtl ei gwacledd.
Buont yn

Jlynlorth mawr iddi "vella. t'c
N3dol~g Llawen

9

Newydd Dda i'w
phCrlhna~au a'i ffrindiuu i 6),d.
Bl\'vyddyn

AM DDIM! Organ

Yamaha
gyda d~u 'keybo9rd'

c.lrydan
pcOalQu u \)~Op~.Am Jclim ond
ry\vun ei Cllasglu. Cysylllwcll

Ruth ar 077R77]'4797.
DYMUNIhDhV
DA.
(;w~nfor!1 r .ind!l (W~vell)

~

a

Mae
\t\f(Ui

i ty'tv ! Rhos 1S:1[.
I)~muni~d!lll
lror~u i ChI yn rich
_ill"'if
~l.,;v,']rJJ
rhob
h!lDU!"CWYOeJ - DCieJil¥cll
,1'11
t\

offerynwraig
yn ystod y
flwyddyn gyda'r corned. Da

CYLCH TI A FI LLANRUG

COFFA.

oedd £20: Doreen Fisher, 6
Hafan Elan; £7: Mrs M. Parry,
Wcnllyc;; .c5 Mrs C. Griffith. Tan
y Fron.
Diolch am eich ccfnogaeth a
N~dolig Llswen a Blwvddvn
Newydd Dda
YSGOL GYNRADD
Groeso i Hanna Gwyn mcreh

f[Ch

i

Eleri Jenkin,,Ed\yards a Steve, a chwaer fach i
Owa~n. Dymuniadau ~Or9U ichi
fel l\;ulu,
Bu tim arolygu LSt}'ll yn yr
ysgol~a
chafwyd
Arolwg
1\1.[

lwy\1diannus. Diolch ~ aelodau'r
~ 19ff,
~[a[[
i\lcgol,
J~IFodr{\ethwyr ac yn !lrbennig
j'r plUlll am w" hymrodd~ad.

1 J Z yn
ymweld i.&Shr ..l"lfar~hnad Tesco
ym M:1nt!l\r t~rh~n o'u l!\vairll
ur f'wi)llilo;hDelj. Ca~sanl ~oeso
ill1SllV.GV ,'ll yn Llnnr\lQ!
rt\~wr g£ln SwydL1olrion l\dd,rs~
(~YLCH MnlTHlUN.
nu y lliup ,,_ r\1~d4cnt wed~ cael
lYmor yr HyJ,,-o;f yn 5yfnod 1"t'()fla.dnIJ hUlldiuJ lawn. Y[l
rt'}'~tlt'
t
(;ylch
Meirhrin
llilyn yr Y111)Ywli~d ~)-nhal~wyd
Llanrug, GYllhaliW)'u 11if~r 0 cystadlell!leth cynllltnil') het. Yr
'W"e~th(;l!l,,~dd~tlCl\(1; ru"im l!'9n
enlllwyc
oedd Ooiall L"nd
gvnIl\VY~
lailll
ecrud~d (Dlwydd)"U 2J !l Dei:tn l.lyfnl
noddech6
0
Inigo Jl\n~~ l'r IfilwYdd,rn
1],
uroesJun ac ,rn Ol~ Wi5hO GaluIl L19nlJytarcb :adall ~)r dcbu.
Oaeaf a noson CW~f:: 3 chyri.
Cynllalj\\1vtl
Gala Nofio'r
DiolCh yn favv[ i Dave, Urdd. i Flynyddoedd J~4., S>9 6.
elyn twrog, 3m e; ~~moa!lerh IJiolch 1 bob un u'r plant u fU'll
llynl"'~

~

iawn, Angharad!
Bu Blynyddoedd 5 a 6 yn
mwynhau'r Pantomeim 'Barti
Ddu' dra\v vn Sir Fon. Barn y
plant
oedd eu bod wedi
mwynhau'n arw!
Cvnhaliwvd
. Ffair Nadolig
flynyddol yn yr ysgol. Diolch i
aelodau'r
Pwyllgor
Rhieni/Athrawon a holl Staff yr
ysgol am eu cymorth i drefnu a
chynnal y noson, ac i Fand
Llanrug am ddod i'n diddori.
Dioleh
i bawb
am eu
cefnogacth.
Roedd yn braf
gweld cyrnaint wedi troi allan i
weld Sion Corn.
Nadolig Lla\\ en iawn i blant
a staff yr ysgol a mwynhewch y
seibrant dros yr wyl.

Enillwyr Clwb 100 mis Rhagfyr

at Ysgol Perrdalar, Diolch

dclymuna

cystadlu ac i'r athrawon am eu
hvfforddi
a'u cefnogi ar y
diwrnod.
Bu Blynyddoedd 3 a 4 yn
mwynbau
diwrnod
Nadolig
Fictorianaidd
yng Nghastell
Penrhyn.
Buont yn gwneud
addurniadau Nadolig a chael
blas ar fywyd y cyfnod.
Bu'r plant yn cymryd rhan yn
yr ymgyrch Plant Mewn Angen
a thrwy wisgo gwisg o'u dewis
llwyddasant i godi £256.00.
•
Llongyfarchiadau
1
Angharad
Emlyn
Dobson
[Blwyddyn
6] ar ennill gwobr
gyda'r Gerddorfa Ieucnctid am
wneud y cynnydd gorau fel

pawb

bonion
raffl
cyfarfod ne af ar 12 Ionawr 0::'
gwelwch yn dda. Y siaradwr

am

Disgo Galan Gaeaf Cylcb Meithrin Llanrug.

UtI

Plalzt C.vlcll Ti a Fi Llal1nlg yl1 dalltlu Cala,~ Gaeaf. Mae', Cylch y,r,

cJiarfod pob bore (ju'eTler alIt 9: 15 - 10:45 yllg

Nglzapel

y

RILOS,
I_LlI1Zrug, Crol!so i fabanod a pltialll oed cYll_vsgol ymuno J'rl yr IlWyl.

Problem gydil'ch cyfrifiadur?

••

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella ~ich cyfrifiadur cysylltwch
a ~omer R.oberts

1'7"

FfOn , 01286 870462
Symudol . 07S0Z 71Z366

RlwYOdyn

hyfforddiant amynGddg~r I ~Oboed.ran er
mwvn I Chi fedru mwynhau d~fnydd,o e,ch cyfrlfiadurl
Cymorth

a

Am gyMft"h~
•i gyChWYIllJfOliicct
• ~oset h).ffordchant
•i {!eiSl0 am grant
m ¢I N 'C _e L L
· i rw\l~2 mucliad
G W
T
N
f
0
0
o
YI') ("nog, t;l(WjJiOU "l,vlrfoaaor a tliy" U frlllil
• t wlrfoddoli
)iJIJiJO(!'I:J yvlWflfilry 'Jnrl .... , _. "
.,,."
"Yilyll1ivv~h ~ Mantall G\Nynadd
- vn cernogi grwplou gvvirfooOgl Q chymunadol
dQliodsu((i)mantelloWVnedd.CO[ll
wwvv.mtllllt;UgVVynodd,C9ID
01286672626 nau

Elusen GOfreSlrelllg 1066651· Cofrelluwyo

01~414~~&7!;

yng N~I,yn'ru • Cwrt,,,1 Cyfy"UU'G drwy WBrant 34'0271

-

Pryd i Bawb
Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus 0 safon
• Priodas •
Cyfarfodydd husnes
• Bedydd/Partr/Te
angladd
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu
gwasanaeth llawn

t;_ .:

D["" rrei JO I es

BRYSIWCHI
N aao{ig Llasueti

Coniracti:BJr n~~·lsio

a

'.B[wyaayn g{gwyaa 'Dda

CEGINAU

i In (w[[gwsmeriaic[
ac i EawE !f,n inro
'£cO'T W!fc[c[fa

YSTAFELLOEDD
YMOLCHI
A LLORIAU

CYFARCHION
NADOLIG
LLANRUG

9 Rhos Rug
fial.r'ffl ..caernarfon

Cerid Mackinnon
Ffon: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

te

o .

•

oddi wrth
'J\t.1ao{ig .LfaU'CIl a
tflfz''!Jltf!J11 :J{e1J.ydt!· Vt{a i 6a'lllb
oaf{i umn

CERIS JONES
Teglon, Stcd Tolybont

LLANRUG

Bryn ac
Angela Williams

U
g{aao[igLiauen a ~[W!Jia!fn9{f,W!fii Via U
oddi wrth
M

"
"

V DVN CIG

CIGYDD

'"
"
"
"
M
..

BRYNAFON, LLANRUG

675190 • 673188
Symudol: 07798

718188

07979
620996

Ffon:
Caernarfon 673574

Trwsio ceir a foniou
Cwoith MOT
Meconic profiodol iown
Prisiou cystodleuol

PEN CIGYDD Y FRO

CIS 0 ffcrmydd lleol, Part'lon rhwng 40 a 400!

MYNNWCH Y GORAU
A D~WC~ ATOM NI

DEWCS, MAE O'N FLA5US!
Cysylltwch a: John Hughes Jones ar un o'r rhifau uchod

"~

==1-

~

'"

=~
I~
~or

1:
~
~

GWYNANT
PIERCE

Gwasanaeth Ileol ar 9yfer
Part'ion·Priodasau
Pen-blwydd • Bedydd • Dawns • Gwyliau
RHOSTIO MOCHVN ar gyfer pob achlysur

~

~
Nadolig Llawen a

Blwyddyn
Newydd dda oddi
wrth bawb yng

NGHARTREF

f)

~»~~~~~~M~M~M~MMMM~~~VM

LLANRUG

neu symudol

•
•
•
•

WAVELI:S
LONDON HOUSE

677362

•

V
"

»»V~~ »»
Nadolig Uawen

a Blwyddyn

Newydd Dda oddi wrCh

~FFENE TRI
CELTIC WINDOWS
-

Sefydlwyd
1980

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Cynyrchion Coed

am brisiau cystadleuol.
Coed tAn ar werth

Busnee teuluol 9yda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - ' dio'n costio dim I gael pris

•

Uned 1, Fferrn Bryn Afon

LLANRUG

Ffordd yr Orsaf

ffon: (01266)674163

LLANRUG

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
N~WVOO O'OA I QAWB

Ffon! C'fon 674652

a (dydd)

(01288) 678& 1

(01248) 870081 (nos)
HEN YSGOL GLANMOEL YN
LLANRUG LL55 2RG

rJ{ado{ig Llauien a fB{'ll.l!JtftfYH W!-'WJtftf fj)tfa
"Iii 'Wrtli Gawp !.In

• Tocvnna~1AnrhQO Gwvliau ar
gool yma

• Gofynnwch am ein

'Brochure'

Ovvyliau Nevvytld

Y Sgwar, Llanrug
CBernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon; 01286-675175 Ffece: 01286-671126
Eabost: info@arvonia.co.uk
Gwefen: vvww.arvcnie.cc.uk

M
~
M

~

Nadolig Llawen a Blwyddyn Neuiydd Dda

yarchion
Nadoli -

i ddarllenwyr Yr Eco oddi wrth Bawb
ym Mharc Cartrefi Gwyliau

t~)
.

HOLIDAY HOME PARK

.:

"\-:

LLANRUG
:1;. ]';. 1'J. ";·lP·,. ,.
~
Nadolig Llawen a
~
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

-lie gwireddwyd breuddwyd

Mae ein llwyddiant wedi parhau eleni eta
gydag ennill
Gwobr Aur Cadwraeth David Bellamy
Yn dilyn y datblygiadau
parhaol oddi mewn i'r
pare, mae'r fenter yn awr
yn cyflogi 26 0 bobl
gydol y flwyddyn, gyda'r
nifer 0 swyddi yn
cynyddu hyd at 60 yn
ystod prysurdeb tymor
yr haf.

GRWP

WENDY
a

~
~

~

STAFF

~

~

TAFARN

~

Lie braf a chwmni difyr ~
dros wyliau'r Nadolig a'r ~
Flwyddyn Newydd
~•

.6. .6, .R. .0. .p. .R. .0. .6-

GLYNTWROG
LLANRUG
671191
Bwyd ardderchog

8ydd croeso
cynnes yma
dros
yr
wyJ
L....-..

_J

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

BRYN AFON
ENGINEERING LTD

tJ{__adofig Llatoen
oddi wrth

~
~

~
~

.
~
~

J

f}3fwyaayn~wyrfa

'4

am brisiau rhesymol

•

a

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth
Dave, Bobbie a staff y

~ PENBONT ~

Mae'r cwmni yn dal i
gefnogi a noddi nifer 0
achosion da yn
yr ardal.

TALACRE
BEACH

~.

PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob
math 0 waith metel

'])c{a

Elaine a Staff

SlOP ORIN GWALLT a HAROOWCH

,

l'i.

LLANRUG

GWAITH BRYN AFON
LLANRUG, Ffon: 675523

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Ffon: 672023

Gwynfryn a Valerie Lloyd

~

~~~
••
~.~g.~.g~~~.~

~

•

JYaaa{!f~£{UWCll

~

'l!{w£faalJr~'J{cwyc(aVia

~

4 PLAS TIRION TERRACE
LLANRUC

~

ffon; Caernarfon 674781
• OQtnyddir oomanr sucno i iannau

•

gwar

~

~

LLANRUG

~

~

~~~~~~~~~~~~~~

••••
~

CYJiiARCMION Y TYMOR 0001 WATH

•

DI!NNIS
RO
. ' ..
#

•

-

• 5imneau glen am nne rneeyrnol

RTS

(Olyn RQbort~ a'. I=ab)
DYNION GLO LlANRUG

Ffon: S7504a

O:olch am e;ch ceEno~ae~h drwy'r flwvddvr'l

Nadolig Llawen a 81wyddyn NQwydd Dda oddi wrth

PAT AC r=OGAR

SWVDDFA'R POST
LLANRUG
Ffon; (01206) 672422

~wv~r,rA'R

POST

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

YR
YSGOL
GYMUNED.
Dydd Llun,
30 Tachwedd,
treuliodd plant Blwyddyn 6 )
diwrnod yn Ysgol Brynrefail.
Daeth criw ffilmio Cwmni
Da draw i'r ysgol i recordio
plant Blwyddyn 3,4 a 5 yn canu
carol ar gyfer cael ci dangos ar y
sgrin Iawr yng Nghaernarfon yn
ystod wythnos y N adolig.
Flair Nadolig - cynhaliwyd ffair
Nadolig lwyddiannus nos Iau,
10 Rhagfyr. Dioleh i bawb am
eu cefnogaeth.
Sioe Nadoltg - cynhaliwyd y sioe
Pantolig ar bnawn a nos Fawrth,
15 Rhagfyr. M\V)' 0 fanylion a
lluniau yn yr Eco nesaf.
Dymunwn Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
CRONFA'R
HENOED.
Enillydd Pel Bonws Loteri mis
Tachwedd oedd Mr:) Carole

George,
Swn
yr
Engan,
Brynrefail.
Algoffir chwi yn garcdig y
bydd
angen
adnewyddu'r
aelodaeth 0 £6 y flwyddyn, SOcy
mis, neu drwy Archeb Bane, ar
ddiwedd mis Rhagfyr, Croeso
cynnes i aclodau ncwydd - yn
arbennig felly ehwi rieni ifane fel bod modd eynnal y N euadd
yn effeithiol er budd defnydd i'r
bobl ifane.
Cynhaliwyd Noson Wasael,
nos Fercher, 16 Rhagfyr, )'11 y
Neuadd
Gymuned
gydag
eiternau clodwiw gan blant yr
ysgol, John Eifion a'r teulu,
aelodau
o'r
Pwyllgor
a
chyfraniad
gwerthfawr
gan
aelodau
0
Seindorf
Arian
Deiniolen. Mwynhawyd pwnsh
poeth a mins pei i ddathlu'r
"
Wyl.

Porter.

GENEDIGAE'l'H.

YSGOL SUL BOSRA. Ar fore
SuI, 6 Rhagfyr, am 10.15 y bore,
aeth holl aelodau'r Ysgol Sul ae
oedolion ar Dren Bach Llyn
fadarn. Roedd anrheg i bob
i Sion Corn am ei eiriau caredig

balchder y llongyfarehwn Liz ac
Eric, 17 Bryntirion, ar ddod yn
nain a thaid am )r trydydd tro.
Ganwyd rnab bychan, Efan Jac, i
Sionetl
a
Tirion.
Llongyfarchiadau hefvd i Mrs
Gwyneth Jones ar ddod yn hen
nain i Efan ac anfonwn

ac i'w hclpwyr cyfeillgar. Diolch

Ilongyfarchiadau hcfyd i Rhian

plentvn zan Sian Corn a diod a
mis pei wedvn yn y caffi. Diolch
i

t'iona am dretnu'r

sicrhau

bore

[rip

bendigedig

a
i'r

plant.
Ysgol SuI ar 13

EISTEDDFOD
BENTREF
Cynhaliwyd

yr Eisteddfod

yn y

Neuadd Gymuned DOS Wener,
20 Tachwedd. Eleni eto, bu'r
cysiadlu yn frwd a'r safon )'11
uehel.
Y beirniaid
reg a
charedig
oedd,
Mrs Ann
Thomas: Cerdd; Lyndsey Fen:
Adrodd; Arwel Jones, LIen;
Eirian Pritchard, Caernarfon:
Celf; Mair Griffith, Glasinfryn:
Coginio.
Llongyfarchwyd
yr ysgol am
safon uehel y gwaith Llen , y
Cclf a'r Coginio, Bu cystadlu da
yn yr Adran Uwehradd hefyd,
yn arbennig )'0 )'r Oedran dros

18 oed.

Tlws
Coffa
Sharon am y llefarydd gorau oed
Cynradd
i Ca trin
Sara,
Blwyddyn 4 - rhywbeth iddi i'w
drysori am byth.
Nia Heledd, Blwyddyn 6,
oedd y Prif Lenor Cynradd,
gyda cbanmoliaeth uchel. Prif
Lenor
U wchradd,
eto gyda
chanmoliaeth uehel, oedd Anest
Bryn,
Blwyddyn
12.
Llongyfarchiadau
i'r
lair
ohonynt.
Diolchodd
y Cadeirydd,
Bronwen
Jones, i bawb a
gyfrannodd
tuag
at
yr
Eisteddfod mewn unrhyw fodd.
Diolchodd yn arbennig i Dewi
fel cyfeilydd ac i Marina ac Ann
am hyfforddi'r canu a'r adrodd.
Bu'n wledd 0 noson a phwy a
wyr, efallai y bydd rhai o'r
cystadleuwyr
yn blodeuo fel
llefarwyr a llenorion disglair yo
y dyfodol - diolch i'r Eisteddfod
Bentref Boed iddi barhau am
flynyddoedd i ddod.
Cyflwynwyd

em

a Cefin R.oberts, rheini Tirlon,
ar ddod yn nain a thaid balch
am y tro cyntaf

Cynhclir

Gyda

Bendigaid am 11.30 yr hwyr a
cheir Gwasanaeth i groesawu'r
Nadolig. Dewch i ymuno ani.
RHAGFYR
27.
Cynhelir
Gwasanaeth Undebol yn Eglwys
Sant Deiniol, Llandinorwig am
2.00 o'r gloeh y pnawn
DYMUNIR Nadolig Llawcn a
Blwyddyn Newydd lewyrchus i
bawb.

Nadolig

WeI. dyma

bendigedig

i'r ddau

Rhagfyr ac yna bydd seibiant deulul Pob bendirh i chi 011.
tan y Sul wedi i'r ysgol DIOLCH.
Dymuna Gwenda
ailgychwyn, sef 10 Ionawr.
Trist
iawn gennym
fel
aelodau
o'r Ysgol SuI a
chyfranwyr
i
Gymanfa'r
Methodistiaid oedd clywed am
farwolaeth
Elfcd
Hughes,
Caernarfon,
gwr hynaws
a
gweithgar
iawn
fel
Ysgrifennydd
~. Gymanfa bydd bwlch mawr ar ei 61. Ein
eydymdeimlad llwyraf a'r teulu
a chyfeillion iddo.
PWYLLGOR
RHEOLI'R
NEUADD
GYMUNED.

Jones, Gofalwraig
yr Y sgol
Gyrnuned, ddioleh i Bwyllgor
yr Eisteddfod am eu rhodd hael.
Diolch yn fawr.
CYFARCHION.
Gan
na
fyddan t yn anfon
cardiau
N adolig eleni, hoffai Dafydd a
Helen
Owen,
Brynhyfryd,
ddymuno Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
EGLWYS SA~TES fIELEN.
Fore SuI, 20 Rhagfy r, am 11.00
o'r gloch )' bore cynhelir
Gwasanaeth Cristingl. Estynnir

Tynnwyd C)wb Can~ Rhugfrr a'r
cnill\vyr l)cdd DufyJJ u Hclen

crocso i hu\vh

Owen,

Brynhyfryd

ac

Elen

\'nluno
•

Catnn Sara Donnelly, BlwyddY'l
4. Enillydd Tlws Coffa Sharon
am _v llefarydd Cynradd gorau.

Nia Heledd George, Blwyddyn 6.
Pnf Lenor Cynradd.

ani .

NOSW'VL NADOLIG.
Gwein)'·<.luir
y
Cymun

Dylan eri ith
TrllfrlWT Angladdau 1l1111ibyl1nol u Lltol
TftOD-Y-WAfN ffNI6AftWAUN
~wa~th~er,46lJeJJ~
Gll)a.~1lllJ!lhTgtmltulwy a Phmanni
~Ali'r!f L>yJtI

Cal'~1Gmffwy~ PNifl1t
YTlGWaJalUlltlru'r Ilull i1rdal

lfarri a Morgart- MrellllriTl-lle[o'u Tnedalalt

•

isod gan Eryl
Roberts,
Llanrug
(Hughes,
Cwm y Glo gynt), ac addewais y
mis diwethaf y byddwn yn ei
chynnwys. Felly, dyma waith
darllen a hel atgofion i'r rhai
ohonoch
oedd yn adnabod
pentref Cwm y Glo. Daelh
annhebygol iaWJ2 os nad amhosibl
llawer o'r wybodaetb
am y
yn Nyffiylt Llanberis yn 1912.
siopau gan y diweddar Llew
Cyfeiriodd Atl/lie hefj,d at Elodea,
Hughes (tad Eryl), a fu'n cadw
planhigyn a gyrhaeddodd wledydd
busnes ei hun yn y Cwm am
Prydain 0 ogledd A merica vn 1842
flynyddoedd.
i beruiyl tebyg. Tybed a oedd An"ie
Craig y Don (ry Pen) : Thomas
yn cadw rhyu: fatl: 0 dane pysgod
Hughes a'i weithdy saer. Roedd
yrl ei chartref yn Crewe gannf ytl
yo ymgymerwr claddu hefyd.
ol, [el yr oeddum innau new yn y
Tai Stepiau: Bctsan Parry yn
Wa1411.fa~vr IlaJ111er canrif y12 gwneud canhwyllau a gwerthu
ddiuieddarach?
coed tan.
H eb unrhyui [odd 0 unno
Tai Stepiau: gwerthu llestri.
cywirdeb rhestr o'r [ath, mae'n
Idwal Parry, wedi colli ei goes
rhaid ei derbyn fel cofnod
yn y Rhyfel Mawr - joiner.
cymdeiihaso! yn ogyslul a chofnod 1 Glan DWr: Meri Jones yn
botanegol. '
gwerthu pennog picl a nionod.
Gyda 11awer 0 ddiolch am Eirianfa:
William
Roberts,
ateb trylwyr gan arbenigwr yn y crydd, a hefyd yn gwerthu
maes. Ac i'r rhai ohonoch sydd
esgidiau.
a diddordeb mewn gwybod
Lewis a Leusa Thomas (Leusa
mwy am len gwerin byd natur
Ty Capel):
gwerthu
da-da.
ac am fyd natur yn gyffredinol,
Glanbogclyn: cigydd.
Tafarn y Fricsan: Ifan Williams,
yna, aID wledd 0 wybodaeth
ewch i ymweld
gwefan
Siop y Stcsion: R.O.Williams.
prosiect newydd Cymdcithas
Roedd y Stesion ei hun yn
Edward Llwyd, sef LIen Natur,
derbyn nwyddau i fusnesau'r
Cliciwch ar www.Jlennatur.com.
ardal, yn eowedig glo.
Daeth
ymateb
arall gan
Bodiesryn: Huw Parry, barbwr.
gyfaill a ddymuna
aros yn
Catrin Jones: da-da.
ddienw, yn gresynu na fyddai
Dinorwic Stores: sef yr hen
Annie Robinson neu eraill o'r
Siop Fawr a losg\vyd )'n y
cwmni, wedi cofnodi enwau
1960'au cynnar. Roedd sawl
Lladin y g\vahanol blanhigion
person wedi ceisio cadw busnes
(bu dad) ynglyn a hyn a_r raglen
yma, ond neb wcdi bod yn
radio Gwilym O"vcn yn ystoti ). ll\yyddiannus iawn. Yn ystod y
mis, ac ateb Gerallt Pennwr i'r Rhyfel Byd Cyntaf roedd inja
ddadl honno yn Y Cymro).
roc yn cael ei wneud yno, a
P'run bynnag am hynny, aeth y byddai
Llew
Hughes
yn
cyfaill ati i restru
en\vau
blenlyn yn cae! tynnu'r cyflaith
Cymracg
y
planhision
a
ar hot:len ar y wal a'i dynnu a'i
gofnodir.
Maent yn hynod
ail-dynnu'n
hir. I wneud y
swynol a di~orifiadol. Dyma rai
broses yn haws rhaid oedd poeri
ohonynt: Tafod y Gors, Chwys
ar y dwylo! Mr Angel oedd y
yr haul, 1egeirian
Brych,
perchennog
bryd hynny, ac
¥fugg_19l1~ Gold
y
Gore;, roedd oanddo
boli parOL a
Cor~wcllJ;)'n amryliw, Llli DllWr floeddiai 'Slopt bob tro deuai
WeD, Ll,,'ynhidydd,
Dyfrllys,
cwsmer drwy'r drws. Roedd
Hrenhines y Weirglodd, Melog
moch yn cae! eu cadw yng
y W"un, Glc~yn y Goed, Trc~el y nghefn y siop hef~Td.
Moch, Gwlirh yr Haul, Helygen
Mr R. IIughes (tad y diweddar
MQir,
Corhelygeo
a
Mrs Clel1YS Prilchard); cryllll.
Goleufryn~ Cymd~ithas Eryri.
Cb \)r\iwie~n I
(;!1n fod casglu plsn h~~~on \1\1( \;wmui btlllbyca
aria!1 i1
(fel ca:l~lu wyau adar Cr~Ldl\vJn) gosod mor8e~s~. John Roberts
yll b\llh dibOll cy[frcuin yn oedd yn syfrifol am y e\.vmni.
yS~Qdy ganrif ddiwcll1a[ d chyn
Roedd ei wrt:lig, Saest'\es1 yn
h/,nnr (on~d dYl1a JdcnQdd y lllhrii\VCS yn ~rsg()ly penrref.
[wrl~[i!ltd cyt1t1~r iI, ardal;l)
Manch<;~t~" HQUD\lj Sw)'ddfa'r
Po~t. ond h~fyd yo S'verthll
rybcd a uc;th rhoi o'r IJlanDi}!lOn
pr~ nnsch
ar
dJ1.l'ancoll
bwvdydd agIo. Kocdd hu~nes
(lherwytltl cg~l!lwvrl
mawr Ban Bll~n JQnwi),111 prrnu
nwydd!ltJ 0 !\l'daloedd fel sW}Tdd
Rhaid bautlci hune;, t\nl1ic
Roh~nson a)~ ch)rd-fyl'yrwyr ~'r Gaerhirfryn
a swydd nfrog.
lIrtJcnigwyI lJuUlnerroJrun y rro~ Il.ocdd y post hcfyd yn bwy~iS'
011&
diQl~ll Q e~l\)n UIU ) r
I!~n of~lu gm ddidoli 9. rhannu
ymat~h.
llYLhyruu
a plla!Jcli illrdal carlg.
. Rocdd pedwar p{)~tmon yn
SLopau CWf'n r 010 ers tOO,
R\v~i[hl0 yno 9f un gde1!. ~e1n
DiiClh l' rn~~[r
~'r \vynoogerh
gynhwysfawr

BOTANEGWYR 1912
Addewais
y mis diwethaf
gynnwys ymatebion pellach i
hanes ymweliad y rnyfyrwyr 0
Crewe a Llanberis yo 1912.
Rydw i'n eithaf di-glem ynglyn
a byd natur, yn enwedig
gwahanol
blanhigion,
felly
roeddwn yo faleh 0 dderbyn
sylwadau'r
naturiaethwr
Duncan Brown o'r Waunfawr.
'Diddorol, l meddai, 'oedd darllen
crynodeb 0 ddyddiadur Annie
Robinson a ysgrifennuiyd )'11
J 912: Bellach, cafodd yntau
gyfle i ddarllen
yr hell
sylwadau,
diolch i Arwyn
Roberts. Mae ei sylwadau yn
werrh
eu cyn nwys yn eu
crynswth.
Dyma
felly
ddadansoddiad Duncan Brown
o'r hyn a gofnodwyd
yn
Llanberis a'r cylch yn 1912.
'Roedd y plannigion
y
cyfeiriodd
A nnie atynt yn
gymysgedd 0 rai sydd yrl. ryfi"n,
~ffredirl _Vl1yr ardal heddiw te.e.
rhai
syda yn annllebygol 0 fad _vrl ly/u
yno heddn» er yrl gyfarwydd meum
rhai ardaloedd ytl .y gOgL2dd (e.".
e;t),;n, frWcr11 a fla'r

(jOT$)j

Atismu), und a allasai
fad ytl tyfu Y11 11yifryn Llanbens vn
ei cJ'_vJnod J,i; ac Y'l drydydd)
plar~l~igion,mi dybiW1~, oedd wedi
eu canlenwi
ganddi
(e.e.
plall,ai/~

ValistleNa). JVododd u~t planhigyn
y willow saffro7l - ,~ad oes gen i

Y sYTtiad ileial beth a oLygat.
A'u cyr~lryd yn eu tro a'u tre/n:

y cur:;cir
rhwng Pe11llyn Padarn a J,etl Lytl
BogeL~'n ger CWt71 y Clo y tyfai
rnanlfal~ gwlypa[

Jn1-

ffa'r gurs, feZ 11lae'nsiWr ei fad YIZ
cy[u vno Iteddiw. Mae lair dale"
llwr~ yn ymdcbygu ',t r/£y[eddol i
!fa, a phetaluu gwytl ei floda2l 0
ansawdd lliain baddo11. Mae'r
plallfairt (Alisma)

neu Llyriad-y-

d7IT vn weddol gy{fredtn hedtlzw
111ewn cors:vdd m'lL!_v ca/eJzoe na'r
"tatlt

,

0

fib"'" sur a scir yn y

cyffinlau dal1 SjJ[W. Otzd fJw.v a '1lNr
am'y sefyllfa gar1";; a nlwy y/l ol?
Ortd) mae ),'la

S)lud V1I verr/tvll

blan}ligy7~ tebyg

jJll MOS

i A It~1nO

n'r ~'t~ LL~rn"L:"""l 'Latu/.S) $Cf
Lf_vrlaa-j}-d71J1' 01'nO}10[. [,:afnlilf
l~w/~~i (ail.::') dc1ufltUnfod ~a
It
.4nJy JfJllf~ yr. Llyr~ Padarrc VIL
199? y" Jl t;v[l1Qdyddplalll,i,iur~
!III hA~i .\·f,. (;n('r"ar!o~'1 IVl.,'Ldy

McOarc/tv.
Mae

cy/t;~nu"Uf Vulli~(£mu,
'lP7J RhubL1J1 _\.I ti~.YH dJ,Jdornl.
Ir

LtlLt)! )lol O(IOllO jJ'W et llTYI11J
~,.,e'UJ~1 $,'''f
fys50J
frvfffr,rfvl •
at1t11Jt'f1() OfWOt'flJiJt)l_ D_\I'll.leJ _v

r'y

llyfl ~£~ arooft£!O{ rrLui pfrn uc
a~Jll)...~ur(,J ydyu.> fE} pJatt),/ay/'
I!W_\llfI. _\1"1 LVjtl f.J'MlJJ-' d~iI*, ~>,dd
Wf"j
~i cJwyrrLu - alfLOaUtl

a

siwr fod arnryw yn cofio gweld
marc post Cwm y Glo RSO - sef
'Royal Sorting Office'.
Alexandra
House:
hen dy
tafarn, a'r garej ble roedd y
goets Iawr yn cael ei chadw,
gyda stablau i'r ceffylau yn y
cefn.
Pant Afon: Lizzie Davies a'i
thad yn gwerthu da-da ac yn
crasu bara i drigolion Cwrn

mewn popty

mawr. Gwneud

bara a chacennau hefyd.
London House: John Griffiths
yno gyntaf, yn cael ei ddilyn
gan Eric Williams, yn gwerthu
dillad i'r holl ardal.
Ble mac Oriel Cwm heddiw
roedd y Swyddfa Bost ar un
cyfnod, ond bu cigydd a groser
yno hefyd.
Tai Groeslon: siop pob dim.
Mac'r
becws presen nol yn
wed dol ddiweddar; yn cael ei
gadw gyntaf gan Mr a Mrs
Watkins a Mr a Mrs Chick. Y
drws nesaf iddo roedd garei Mr
Thompson, a Catrin Jones cyn
hynny. Aeih hi oddi yno i'r
Aber Bellaf i werthu penwaig.
Glanbogelyn: gwerthu paraffin.
Newborough:
hen dafarn a
ddaeth wedyn yn siop sglodion.
Dros y ffordd roedd adeilad a
fu'n best unwaith,
ac yn
gwerthu papur newydd. Wedyn
yn siop Mrs Sharpe.
Ble mae dwy garcj ochr yn ochr
erbyn hyn roedd hen dafarn y
Blue Bell: tafarn wyIlt iawn yo
61 pob son! Yn nhai Tan y
Marian roedd Dafydd 1eili\vr.
Roedd teiliwr hefyd yn y Rhes
lsaf. Bu cylneriad a alwyd yn
Jim Cadi Refail }'n cadw siop
sglodion yn y Cwm yn g)Tnnar
iawn yo y ganrif ddiwethaf.
Bu raid Maureen Rhys yn cadw
gwci thdy haearn
gyr yng
nghefn y ty het)(d.
Dechreuodd
Llew
Hughes
gadw siop ym mharlv.rr Seionl
House yn 1927 eyn symud
ymlaen
yn
y
1940'au
1
Manchester
IIouse.
Roeud
James Jones a l)avid Davies yn
Seiont House o'i flaen.
Mae'n syndod i ni heddiw
ddyehmygu
rod eymain t 0
ftJsnesau

amrywiol

mcwn

l1e

mor fyLharl a Chwm y Glo ond,
wrLh ;wr~,rocuu angen i'r rhan
fwyaf 0 bcntT ..fi fod yn hunaooynhaliol bryd hynny. Diolcll i
Eryl run {!ryt'\~\vth 0 wybod!leth

tlm :5iopau un arall a benuefi'r
fro. Dyna n~ bcllach "v~di~,,~l
rhesrr
{,!O
f9.ith
(\ siopau
Dcjlllolcn i1 Ch\vm y GIll.
Re1:h am w~dd:ll y pcntrtW!i;
Yn hvtrach na gtv\'liO sothach
Dr y tclttlu
droi) y 'Dulig,
stcddwch i lawr a rhestrwch yr
hall sjOP9U a bllsnesllu oedd yn
par/Lad ar dltdaleTL 11

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG

CROESAIR DIWRNOD

Y LLYFR 2010

Y n y cyfarfod a gynhaliwyd ar

17eg 0 Dachwedd adroddwyd:
• fod cwyn y Cyngor ynglyn

Cynhelir Diwrnod y Llyfr elenl ar 4 Mawrth, ac mae'r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig ar
gyfer holl bapurau bro Cymru. 8ydd gwobrau 0 docynnau lIyfrau gwerth £30 yr un ar gael i DRI
enillydd Iwcus a bydd papurau bro'r tri enillydd yn derbyn siec 0 £50 yr un. Felly,dyma gyfle i
dderbyn gwobr bersonol a ehefnogi'eh papur bro yr un pryd!

a

gor-yrru ar y ffordd ger Cwm
y Glo wedi'i anfon ymlaen i'r
adran drafnidiaeth.
• nad oedd giat cae chwarae
Nant y Glyn pob amser yn
cae 1 ei chau ar 61 gemau a bod
angen cadw llygad ar hyn.
• y byddai holiaduron yn cael
eu hanfon i dai yng Ngwrn-yg10 i gael eu barn ar
ddatblygiadau yn y pentref, a
go bei thir
trefn u cyfarfod
cyhoeddus
ar ddechrau'r

ARORAWS
1 Nofel iblant giln Emily Huws am fywyd
merch y mae ej mam yn brwydro dros
acbeslon gwy.dd (3)
4 Addaslad Myrddln ap Dafydd 0 Iytr I blant
bach am byped a ddaeth yn fyw (7)
7 Cyfenw awdur y ddrama Tyner yw't

Ueuad Heno (S)
Ffuglen fyrlymus mewn tail dinas
gan Jon Gower (4'1.41
9 No(el wedl'llIeoli yin Mhen Llyn gan
Alun Jones, Ac
CIj'lvodd SwnyM6r(3)
10 Enw cynta{ awdur yr hunangofiant Llwch (5)
14 Ail nofel Gymraeg Calnn Oafydd (1. 7,51
19 Nofelgan Meln" P erce Jone~am hen
gartref ~y'nIld\'Vncyfnnachau (4. 3. 2. 4)
21 a 22 ilr draws, a 23 i lawr
C1asur0 nofe. gan earadog Prichard
8

flwyddyn newydd.

• fod cais am grant wedi'i
wneud 0 gronfa Trcfi Taclus er
mwyn tacluso peruref Cwm y

(2 3. 3. 5)
26 e)"frol 0 gerddlgan Oafydd Wyn Jones,

Glo.

Penderfynwyd

•

gwrthwyncbu cais amlinellol

i

godi 6 annedd
a chreu
mynedfa gerbydol ar lain 0 dir
cyfagos i Pare Isaf, Llanrug, ar
y sail fod hyn yn orddatblygiad
o'r
safle
a
phryder ynglyn a mynedfa i'r
tal.•
Doedd dim gwrthwynebiad
i geisiadau am newidiadau i
Erw Fair, Cwm }' Glo, na Bro
Garnedd, Cefn Elan, Llanrug.
Penderfynwyd:
• peidio ariannu prosiect
Amgueddfa Lcchi Cymru.
• Cefnogi'r gofyn am yrnesryn
a gwella'r reilings diffygiol ger
Ysgol Gynradd I.lanrug.
Adrodd\vyd
fod
y
Comisiwn Ffiniau yn cynnal
Arolwg 0 ffiniau ctholiadol )'
sir, g)Tda'r bwriad 0 leihau y
nifer 0 Gynghorwyr
Sir.
CYlUn\V)Tdei drafod eto mis
nesaf.

par/lad

0

dlldale11 10

bodoli yn eich pentrcf chwi.
Siawns na chawn ni gofnod
Ilawn 0 fywyd masnachol )7 fro
yn ystod y ganrif ddiwethaf.

Chwarelwr ar Goll
Ym mis Ebrill 1925
dacthpw},d

Ri~harl1
Gcrddi,

0

hyd

William\),
11anberis.

hefyd
~ gorff

Dryniau
yn

Llyn

G'Ylll D"'YlIl)YCJl. l\occld )yedi
bod ar (ioll ers dechrnlJ P.ha~f)1r
:y l1WlrllU}'Jl (YJlt. Willialll
J9n~~)P"n~y C"tn) '" d"" Qt;,
felhlon a ganfu1r corff. Yr hyn
lly'n (l1fO'n od )'llbIJll u'r hnnc1)
F ; W;ll~!lm Jone~ honn; ;ddo

anI

freuaawY010

IUenarO

WillitlIDO yIl \;~ruu~u i e)'f~iriuu
rhyw Iyt'l, nt'le! n!\ ~lyde!!lj l'!l Iyrt

YUllc:tl tl.

LIJOrarJ neioogar

Yll Llanrug
"In V Cc;:ncJt C)'1:nTC!O ym mis
Tilchwedd 1007 !tdroddir fel y
'braw_vchw_vd ITlgnlio11 Llanrug
CUlt {urlrucu {JClutlrUr.' Dtlh oculi

;'w ~fr;f am

y

f.'lth dd;~Gr;ft!ld

Bro Ddyfi (9)
27 Dau air eynta( hunangofiant
Trebor Edwards (2, 3)
28a29
Nofel gan SI6n Melangeli Dafydd a eniliodd
Fedal Ryddlal1h 2009 (1, 6. 3)
ILAWR
2
fy Afglwydd. c)ffro1giln Gwynn
Wllhams am ganolbwynl y neg~
Grlstnogol (5)
3 Enw lawn Yogi sydd wedi cyhoeddl
1'1 hunangof!ant

CotJwCh mal un 1fythyren YV( DO, LL TH
15

Pedwo,

S

cyfrolgan Myrddln dP Oafydd (4)
Casghad srraeon, «('rddl a lien

PUle0" Telyn }fl/nc.

16 ysghad 0 gerddl ~r9ar
Cerdal
.yoovrr (41

°

23 gY>-eler21 ar draws
24 Cyferrw ewdur gwreiddlol YBadlgtn
Mewn Py}OmQ5 (5)
2S
Credu Hunongofianl Meddyg

Twm Si6n Cat~

____ o·rD,wedd(4)
13 Enw eynta! awdur y norel M. 81"Jdd(4)

.__

IIyfrau ar-Iein

20 C:y-rolgan John DaVIesa "~anan Delyth.
_____ -y IGOUt t'wGweldcyn Marw(5)

__ Jyncshryn - rddln~yn y, haul (4)
12 Un 0 gli!lsuron T. Llew Jones am

"_ .•_"•._'''''

gwales.com

gao Rhys Evans (4)

11 Norelgan Gareth F.WI hams.

.'".

: R~ Ow n

17 Enw awdur CDrio'rDdraig -Sron E1eandJlo (4)
18 Mag pcb __ • cona!\t Gwynfor Evans

meicro gan Manon Rhys(6 3)
6 Cyfrol rascer gan Dyfed Edwards
____ a StOIlOIl ErelillS)

__

Gall chwilio gwefan www.gwales.com
eich helpu 9yda'r atebion

y gyfre Tipyn 0 G~s (4. 51

dtrdynnol (S)

4

anturlaethau

En\.., sarff mewn lIyfr gan Gwawr MaeiOf yn

.. _.

gelO

__

__

CYNGOR UYFRAU CYMRU

Joshua Gerwyn Elias(4)

~__

._ .. _

~.~···.O_
..• ·_··

·.•,_ •••__ .••.

~I

M

---

ENW

I

CYFEIRIAO

ENW'R PAPUR BRO
Anfonwch y aoesAlr at: Cro.sllr Plipur Bro. Cyngar Uyfrau Cym~ CasW18rydl.tn. Ab..-ystWyth. Ctrediglon.
SY2J 2J8, .,byn JO Eblin 2010. Go'''wdl noelletdl enw ;a'dIcyfeirWl ilcenw'dI p~UI1.0Ileo!.

meddech
ch\vi? WeI, d\vyn
dillad oddi ar Iein yo Ty
Newydd! Ond ar yr un noson,
diflannodd
pymtheg
0
ffesantod 0 Gastell Bryn Bras, a
chynigiodd
Mr
Barnard,
perchennog y castell £S 0 wobr i

unrhyw un allai arwain al ddal
lladron.
guh<;bydd
y

I(irt>syn.

mcddai

'

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau
Age Concern

Y GeTtedl, 'fod
uwpithrt>do{)dd rl'/ n.\l11 '\))'1 an1Jrdd{)
PtJlf~rlif ~U'W';/fill Llut~1 ,~S'
A dytl!l
ddt{!on t!ln y
flly)'dd)'ll
u(;t)uf, u ll(;~hruu
clesa\.....d aral1 Ac yt'l ystod y

Yswiriant Cartref

I

Yswiriant Cerbvdau a DiffYg ar y Modur
Yswiriant Teithio

11wydayn 1010 byad Ch\vilo[a

yn

Cynllunlo Angladd

dathlu pen-blwydd yn ddeB

rua huarun

oed. D!lerh crvn
dlPYll 0 wybouilcrh UID l1unc~ ).
fro
~)m
sylw
dros
y
bJynyddoedd
dlweth3f, ond
lllU\i'll oirrl fvu llllYr\,l lU),f)' i
ddod. r.clly~ llnfnn\vch unrhyw
wylJOOa~[ll 1leu YlnllllllaCl i
D~tyd.d. Wh~~c$!Jc Thoma.s)
Rron
y
Nnnt,
Llnnrllg,

Caernarfon (0 1286 673515).

CYflenwadau Trydan a Nwy

AGE

Am fWy 0 WYDOdaeth ymwelwch a ni yn:
Age Ooncern Gyvynood (} Mon
T1' geiont. f:fordd ~mes~elen
Caernarron. Gwynedd LL5J 2YD

01286 67831 0
gan ddyfynnu'r cyfelrnoct Eco'r Wyddfa
os trrOOI'tcn)'!l crs;'U.J a SIIj'dIl1a "lie 000Ct1 oy~
I!W nY- ~ ,..,.,
",,--0.Aot

I\"P>I~"""""_"

eonoe.n: ~)oTl

~

yr rl', . 1IJ. ' Y"J'"

ro<'-'3"" ,....__

0£,~f'~;9

'y\lll po<lIoQ;(l

0••••_"""' __
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EISTEDDFOD
BETHEL

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

DYMUNA Ceris a Gwyndaf
Williams Tan y Cae, Bethel,
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion
am y cardiau,
anrhegion air galwadau [fan ar
achlysur dathliad eu Priodas
Aur ar y 14eg 0 Dachwedd.
CYFARCHION
Y TYMOR.
Dym una Mair Jones, Cilan, Tan
y Cae, Bethel, Nadolig Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda i'w
theulu, cymdogion a'i ffrindiau
gan na fydd yn anfon cardiau
Nadolig eleni. Diolch yn fawr
iawn am bob cyrnwynas,
caredigrwydd a chyfeillgarweh a
dderbyniodd
yn
ystod
y
fiwyddyn diwethaf
PEN-BLWYDD
HAPUS
i'r
efeilliaid
David
Evans
Caernarfon, ag Ann Parry, 3
Stad y Rhos, Bethel, ar eu penblwydd yn 50 ocd ar Ionawr y
3ydd 2010. Cariad mawr oddi
wrth mam, dad a'r teulu, Pen
Pare, Bethel.
PEN-BLWYDD HAPUS i Taid,
Pen Pare, ar y 4ydd lonawr,
2010 oddl wrth, Einir, Aled,
Richard, Sion a Catrin.
Y
CYSEGR.
Gwasanaeth

Nadolig yr Y5go1 SuI. Cynhelir
ar tore Sul, 20 Rhagfyr, am 10 o'r
gloch. Dewch yn Ilu i gydaddoli
gyda'r plant.
Yn dilyn y
gwasanacth bydd te parti i'r
plant
yn y Festri
gyda
yrnweliad, gobeirhio, gan Sion

Com.
BORE DYDD NADOLIG. Ar
fore Dydd Nadolig, am 10 o'r
gloch, cynhelir
G\vasanaeth
C)TmUn 0 dan ofal y Gweinidog,
Y
Parch.
Marcus
Wyn
Robinson. Fe! arfer, gwahoddir
aelodau 0 wahanol eglwysi'r
cylch i ymuno a ni yn y dathlu.
Croeso i bawb.
NOSON
GOFFI.
Cafwyd
cefnogaeth da iawn i'r Noson
Goffi a gynhali\fvyd yn y Fes[ri
yn ddi\veddar wrth i bawb
fwynhau ei hunain yn prynu
teisennau
a
thcganau
a
chymdeithasu dros baned. Yr
oedd elw'r noson) seC £356, yn
mynd tuas

at

r

Bost

0

J"l\.l

alll

nil )Yllcud ~val y C;iDe!.
Diolch",yd ~ bawl, ocdd. \vt:Ji
l1ui i Incwn~ ile i'r mcrcned :un v
.
C WCll'}.l
I lei (5) Y
P~9tl'll enn "I
farch cclig
MdICU \;
Wyn
Rob~nson; .l chyhoe<..lJwyd m~i
Clan Junc~. r·acll~)l. :l enllllll1d y
Jar 10011"1 llixlurc~1 ::\ TvmQo

JOllr~, I...I~nlrO[ll~n~::I enlllol1d v
drn e~rs. Cob~~~hir c!'~fnu
srweirhQ:!1redd!lu ~r!ltll yn ystod
y £lwy\oigr!l OYUU i ddod.
( .1~WH RRf) ~ ~Tm;:L. VUe-dol
o~~
...in ..n _yfdrful1 )' mi:l Yll1il aL
vna n~hwmnt ~~ 0 9cJods\,
\ic.l[olltl Dll)~'lJ ~iDio ~ aLIt}liI!alClCl
hl~su~;!'l~vn. Wclodcl n~b $19n
Corll ODd [oead \Vedl bOd yno
12

cyn i bawb gyrraedd gan adael
anrheg ar y bwrdd i bob un.
Clywyd sibrydion mai rhywun 0
Swyddfa'r Post oedd yn gyfrifol!
Croesawyd pawb yno gan y
Parchedig
Marcus
Wyn
Robinson
a diolchodd
yn
arbennig i Staff Y Bedol ae i Mr
a Mrs Kalsi am gynnig telerau
arbennig, ac 1 Susan a Cledwyn,
Y Post. Diolchwyd hefyd i Ann
Ellis Williams, Ivy Wrigh l a
Glenys Griffiths am yr holl
drefniadau
gan
Elizabeth
Evans.
Gwerthfawrogwyd
yn fawr
iawn yr holl wobrau raffl a
ddacth i law.
Dyrnuna'r aelodau Nadolig
Llawen a Blwyddyn newydd
dda i bawb yn y pentref a bydd y
cyfarfod
nesaf
ym
Mis
Chwefror.
CYL\IDEITHAS LENYDDOL.
Dathlu'r Nadolig ar lafar ac ar
gan fu hanes }rr aelodau }' mis
yma a hynny yn Festri'r Cysegr,
Wrth groesawu nawb, diolchodd
y Llywydd, y Dr. J. Elwyn
Hughes, i bawb am gymryd
rhan yn, unigolion a'r parti
canu; i Eirlys Sharpe am ofalu
am )1 Iluniaeth ac i Glenys
Griffiths am drefnu'r rhaglen.

Darllenwyd cerddi gan Beti,
Nora, Eirlys a Glenys i gyd fynd
ac adnodau o'r Beibl gan y
Parchedig
Marcus
Wyn
Robinson ac yna canwyd tair
carol gan y parti merched. Tro }r
dynion oedd hi wedyn gyda
Jenkin, Geraint a Richard )'Il
cyfrannu
wrth
ddarllen
deunydd Nadoligaidd
gan y
Parchedig Ddr. AI\vyn Roberts,
Aled l..ewis Evans a'r Dr.
Mererid Hopwood. Diolch i
Beti am gyfeilio i'r parti ae i'r
eanu cynulleidfaol. Braf oedd
cael cymdeithasu ar y di\vedd
dros baned.
MERCHED
Y WAWR.
I
Dafarn yr Afr, Glandwyfach yr
aeth yr aelodau eleni am eu
cinio Nadolig. Croesa\vyd pat"vb
)'no gan Mair Read, y Lly\V)'dd,
a llongyfar\;hwyd
G\Venan,
merch Ann~ Hits. ar encd;g-aeth
mcrch 1~~h)Bili w Pry~.Yn
dllyn Dryd " fu.'yd hl!l~\ls ~a"vn
roecJQ rlliliu i bawb ~vc(]yn
ll!lnolhwynt1o 9. chrnfu pen dros
ewiG w~lli cl btlraLOi }.{~n
RIl'h!ttd. LI\vyrl Cnfwyd d~eon 0
~bQl'C wrlh
ddClr~tlnfod P\VV
l\~dd b~i'chen ambell wrneb!
Dwrdd nU)\rinll, Dc:ill.vrD. ~ryl :l
~h!lron oedd yr en111)-T)'r "
i
ba\vb
fwvn hau r no~on yn filt't'r
,

uu

Rh)/s Grail.
LLen
Uwchradd Bl. 7-9 1.
Lowri Huws, 2. Rhydian Price,
'Dyma hanes a chanlyniadau o'r
Bl.
10-13 1. Gethin
W\1n
•
Eisteddfod nad ymddangosodd yn
Griffiths, 2. Bethan Roberts,
y rhify" diuiethaf.'
3. Gethin W Griffiths.
Cynhaliwyd
yr
eisteddfod
Enillydd TI ws Lienor yr Y sgol
ddydd Sadwrn, Tachwedd 7fed
Uwchradd: sef Tlws Merched
Y Beirniaid
•vn \' N euadd Goffa.
y Wawr, er cof am Miss Maggie
oedd -Cerdd: Huw
Alun
oedd
Gethin
Wyn
Ffoulkes, Caerdydd; LIen a Owen
Griffiths. Cwpan Teulu Llain
Llefaru:
Tammi
Gwyn,
yr Ardd am unrhyw ffurf 0
Llanrug; Celf: Nia Hughes,
ryddiai th: I. Gwen Lasarus, 2.
Rhosgadfan. Yr Arweinyddion
a 3. Richard Llwyd Jones.
oedd: Nia Guillernin,
Mari
Llinell ceu i. Beri Owen, 2 a 3.
WillIams, Anita Owen ae Ann
Manon Dauncey Griffiths.
Lloyd Jones. Y Cyfcilyddion
GWAITH CELF
oedd: Helen Morris,
Sian
Creadigol 2D. Ysgol Feithrin: I.
Elwvn, Gethin Wyn Griffiths,
Elis Jones, 2. Owain Jones, 3.
Manon
Gwynedd,
Glenys
Gwen1lian
Medi
Owen.
Griffiths a Deilwen Hughes.
Ilid, Low n a Gwenno oedd yn Dosbarth Meithnn 1. Teigan, 2.
Tomes, 3.
lara. Dosbarth
dosbarthu •v rhubanau a Gwion
Derbyn 1. Joe a Gethyn, 2.
John a Si6n Alun yn rhedwyr
canlymadau. Rhian Hughes a Erin, 3. Millie May. Blwyddyn
1. I. Elan, 2 Dylan Sion, 3.
N ora Parr)' oedd yn cadw trefn
ar y llwyfan ac Edwina Morris a Morgan Rees. BlwyddY'll 2. 1.
Cerrian, 2. Heledd, 3. Anya.
Nora yn darparu'r baned.
Bu aelodau'r
pwyllgor
a Bluiyddyn 3. 1. Kyle ac Ywain
chvfeillion
.vn st iwardio a Ernrys, 2. Angharad, 3. Cara.
gwcrthu ram g) da nifcr [awr 0 Bluiyddyn 4. I. Gethin, 2. Elan,
3. Emma.
BlwyddYIl
5. 1.
wobrau
yn rhoddedig
gan
fusnesau lleol a chyfcillion. Mrs
Emma, 2. El en , 3. Penny.
BlwyddY~l 6. 1. Sian Lomas a
Deilwcn Hughe . ) Llywydd,
fu'n talu'r diolchiadau ~'nystod
Sian Alun Jones, 2. Niamh
cyfarfod ). pnawn a'r nos.
Jones, 3. Gwenno Parry. Bl 79. Erin Jones. Bl. 10-13. 1.
CANLYNIADAU
Llen. Dosbarth Meithrin lvsgol) Bronwen Price, 2.a 3. Ffion
1. Bryn, Cyd. 2ail. Llirios a Roberts.
Tomos, cyd 3)'00 Beca ac Alaw FFOTOGRAFFIAETH
Mai. Dosbann
Derbvn.
1. BL. 2 ac iau. l.Gethyn, 2.
•
Gethyn, 2. Owain, Cyd 3}'dd Ceriann, 3. Sion I..ewis. Bl. 3 a
Joe a Ca i. BI'l.t~\'Jd.\'" J. 1. Elis 4. 1. Owain Lew is Jones, 2.
Emma Haf. Bl. 5 a 6. 1. Elen
Jones; cyd.ail Lovv ri Angharad
Haf Ifans, 2 a 3. Gwion John.
Jones a Chloe i\1ichelle Jones,
Cyd 3ydd Rhys Hughes a Ceri Bl. 7-9. cyd laf, ail a 3ydd. Sion
Emlvn.
BI. 10-1.1 1. Berhan
Michelle Jones.
Blwyddyn 2. I. T\vrn Henri, 2. Rober[s.
ar
Heledd, 3. llano Bl'l:',,)'dd.J'11 3. 1. ,-\.rgraffu neu addurno
Anest
Haf
Roberls. 2. ffabrig: 1. Tomos Sion Morris,
2. Erin Roberts, 3 Beca Fflur.
Angharad Jones, 3. Cara Jones.
BlwyddJI1l 4. 1. Elan Jones. 2. Bl. 3 a 4. 1. Io10 LlYr. Collage.
Derb)'1z 1 a 2. I. Sian Arfon, 2.
Sara Dylan, 3. Nathan Hughes
ac Ov,/ain Thomas. BlwyddJ'IL S. Celt Moss, 3. Jac Edwards. Bl.
3 a 4. 1 Emma Haf, 2. 1010
1. lwan Parr); c)'d 2. Rhlanv,'en
\Villiams ac Elen Haf lfans, 3 Llyr. Bl. 5 a 6. 1. Elen Haf, 2.
Parry. Bl.
7-9. I.
Dyfan Elis Hughes. IJlw)'ddYll 6. Gwenno
1. Rhys Grail, 2. Aron GW)'n Elliw Le\vis Jones. Gwaith
Creadigol
3D. Bl 2 ac iau.
Jones, 3. Hari Ifans.
Enillydd Tlws Lienor yr Vsgol Tomos Sion Morris) 2. Cai
Gynradd: sef
·l~l\.vs
y Llwyd Jones. BI. 3 a 4. 1.
Y\vain Emrys. BI. 5 a 6.
Gymdeithas
IJcnydJol,
oedd

PRYDAU DA AR GAEL
POR DYDD
CANOL DYDD
A GYDAIR NOS

lawn.

fltgOl1ir D~wh y bydd !l"~~ft
bon!on 'j l1y1r"'" ftlffi u'r arinn
ernyn cyfilr!od mj~ Ionawr pan
£ydd Linda HUbhc~ 'Galon Lan'
yn rhoi sgwrs i'r nelodau.

T~ 8ACH POQ DVDO ~I-4WNG 2,30 a 5.00

EISTEDDFOD BENTREF LLANRUG A CHWM-Y-GLO
Cynbaliwyd yr Eisteddfod eleni
ar )T 13eg 0 Dachwedd yn
Neuadd
Ysgol
Brynrefail.
Cafwyd noson i'w ehofio gyda'r
cystadlu yn gorffen oddeutu un 0
gloch y bore! Roedd cystadl u
brwd o'r eitem gynraf, lie bu y
plant 11eiaf yn ein diddori, hyd y
corau olaf, Ile bu y bechgyn a'r
merched ifanc yn rhoi gwledd 0
•
•
ganu 1 ru.
Y Beimiad Cerdd oedd Nia
Efans, arweinyddcs Cor Aelwyd
Y r Y nys, ac Eifion Harding oedd
yn beirniadu y Llefaru. Daeth
Bethanne Williams a Kelly Jones
i feirniadu y Dawnsio Gwerin a
Disgo.
Cafwyd Teilyngdod i'r Gadair
- Bu i Ffion Erin fod yn
llwyddiannus,
)rn
ogystal
enillodd Anna W)7n Jones Tlws
yr Ifanc. Y Beirniad oedd
Bcdwyr Rees ac er nad oedd yn
gallu bod yn bresennol ar y
noson rhoddodd feirniadaeth i'r
holl ddamau.
Cafwyd trefn newydd ar y
cystadlu Celf a Chrefft eleni ac fe
agorwyd
y neuadd
wedi'r
beirniadu
i'r cyhoedd
gael
mwynhau )' wledd 0 gynnyrch a
ddarparwyd
gan y plant
a
thrigolion
y
pentref.
Beimiadwyd y gwaith celf gan
Gwyndaf Rowlands,
sydd yn
gweithio fel Dylunydd i Uned 5.
Daeth Wendy Thomas 0 Casa
Dudley i feirniadu y cynnyrch
coginio a daeth lwan Williams i
feimiadu y ffotograffiaeth,
Hoffwn, fel pwyllgor, ddiolch
i'n
holl
gyfranwyr,
i'r
Arweinyddion ar y noson, y
Cyfeilyddion, Ruth Rowlands a
Sian Whe\vay, yr hyfforddwyr ac,
wrth gwrs, i'r plant a'u rhieni am
y gefnogaeth.
Hoffai Pwyllgor Eisteddfod
Llanrug a Chwm Y Glo ddio1eh
i'r
canlynol
am
noddi'r
eisteddfod eleni:
Y Cyngor Cymuned; Y Dyn Cig;
I..
ondon Garage; J.M. Jones a'i
FeibioD; Post Llanrug; Merched
y Wa\vr;
Siop Trin Gwall t

Bhoyddyn 9 a 10: 1. Tomos Huws
Tuillver; 2. Anna Wyn Jones; 3.
Anna Wyn Jones.

Blwyddyn 11, 12 ac 13:

1.

Llywelyn Williams; 2. Llywelyn
Williams; 3. Llywelyn Williams.
Cwpan Emma Bernard
Tomos Huws Tulliver
Dyluniad Cyfrifiadurol
Babanod: 1. Osian Eifion Land;
2. Erin Wyn Williams; 3. Leia
Nel Williams. Oedran JaIL: 1.
Sion Eifion Land; 2. Teleri
Mcdi;
3. Anna
Whiteside
Thomas.
Uwchradd: 1. Rhun
Williams; 2. Anna Wyn Jones; 3.
Llywelyn Williams.
Ffotograffiaeth
1. Sion Eifion Land; 2. Misha
Lyndon;
3.
Megan
Wyn

Pritchard.
Tri Dimensiwn

Me ithrinll.rerbyn:

1.

Erin
Gibbard; 2. Enlli Llwyd Jones;
3. Mared Llwyd. Blsoyddyn l a 2:
I. Cara Wyn Jones; 2. Osian
Eifion Land / Deian Llyfni; 3.
Elis
Gruffudd
Edwards.
Bhoyddyn 3 a 4: 1. Moli Wyn
Pritchard / Matthew Wiggins; 2.
Anna Whiteside Thomas / Leisa
Gwenllian; 3. Teleri Medi.
BlwyddYl't 5 a 6: 1. Math Roberts;
2. Deian Wyn Williams; 3. Sion
Eifion Land
Uuichradd: 1. Iwan Jones; 2.
Anna Wyn Jones.
Gosod Blodau

Ffion Erin Jflilliams yn ennill y Gadair ac AlIna
Tlws }'T Ifanc.
Williams.
Coctel: 1.
Dafydd Roberts.
CanJyniadau Llwyfan
Unauid Dosbanh Derbyn: 1. 1010;
C)'d.2. Mared a Ben; Cyd.3.
Brychan ac Erin; Llefaru Unigol
Dosbarth Derbyn: 1. Mared; 2.
Ben~ 3. 1010; Unauid Bhoyddyn 1
a 2: 1. Torni; 2. Osian; Cyd.J,
Elliw a Heledd: I...lefaru Unigol
BI'l.}),dd,_\·11
I a 2: 1. Deian; 2.
Tomi; C)'d.3. Elliw a Cara;
Manon

~Vl'l

JOlles, enillydd

Unauid
Offerynno! Uuichradd: 1. Rhodri
Gruffydd;
2. Rhodri
LI5'n;
Cyd.3.
Llywelyn
ac Elain;
Bratz;

2. Spaghettis;

Llefatu

Unigol Uuxhradd: 1.
Elain; 2. Heledd; Cyd.3. Llio ac
Anna; Unauid Uuichradd: 1.

Anna; 2. Gwern; C~)'d.3. Mari a
Rhodri Llyn; Unauid Call Werin

neu Gerdd Da1ll Cynradd I
Uuichradd: 1. Lleucu; Cyd.Z.
Ceri a Gwem; Cyd.J. Miriam a
Leisa; Parti / Cor Uuxhradd I
Agored: 1. Cor Rwbath; 2. Yr

Dat ..-nsio Disgo i Unigolyn neu
Gnbp Cynradd / Uuxhradd: 1.
KSD;
Cor Bubanod hyd at Hogia.
fluyddyn 2: 1. Parti Ruth; Parti
Enillwyr y Tlysau Llwyfan
DaW1ZS
rl'crilz
Cynradd
/ Cadair LO'1JJ1"ii Enillydd yr Unauid
Uuichradd: 1. Parti'r Rhos; 2. ym Mlylzyddoedd 1 a 2: Tomi
Parri Grug; 3. Parri'r Llan;
Llywelyn;
Agored: 1. Meirwen Lloyd; 2. UIIG'ivd Bluivddvn 3 a 4: 1. Cwpan W. Park JOtleS am y
Cyflwyrriad Llefaru I Llafar Gorau
Miriam: Cyd.Z. Leisa ac Iwan; 3.
Mrs M Parry; 3. Megan \\')'n
Ela: Llefaru Unigol BlwyddYl1 3 a (Cynradd): Moli Wyn Pritchard;
Pritchard.
4: 1. 1\101i; Cyd.2. Leisa a Tlws
Builchgruinog
a 711 y
Tecstiliau
Miriam; 3. Cai.
Perfformiad Cerddorol Cynradd
Babanod: 1. Erin Haf Williams~
GrWp !.>opCynradd I Uwchradd: 1. Gorau: Math Roberts;
2. Cara Wyn Jones I t\1ali Elin
.t\iwncis L1anrug;
2. Candis
Tlws Er Co! am Eddie a Moreen
Brooks; 3. Osian Eifion Land
a 711 y
Perfformiad
Oedran JaIL: 1. Catrin Smith I Clen; c-a.s. Hawaians a Mr Tei; Lennon
Deuauid Cynradd: 1. Llinos a Cerddorol Uwc/zradd Gorau: Anna
Sion Eifion Land; 2. Teleri .\ieru
Lleucu; 2. Llinos a Lia; Llefaru
Wyn Jones;
Jones; 3. Gethin W}'n Jones.
Unigol Bhoyddyn 5 a 6: 1. Beca; 2. Rhodd Haf Roberts i'r GyjlVJy1ziad
Uuichradd: 1. Anna \'(')'n Jones.
I
Llafar
Gorau
Ago red: 1. Julie Jones;
2. Math; Cyd. 3. Gethin Wyn ac Llefaru
Osian;
..)gets
Cynradd
I (Uwcllradd): Elain Sian Roberts.
Eirianwen
Thomas;
3.
Canlyniadau Lien
Uwclzradd: 1. Cri\.v Ne,~yddion
Eirianwen Thomas.
Hanner
Awr Wedi Naw; 2. BlwyddYll 3 a 4: 1. Miriam
Coginio
Ca(rin;
2. Mathe\-v Wiggins;
,\t1eil}zn1l/ Derbyll: I. Calo Sion; 2. Criw'r Syrjeri; 3. Y Genod
Cyd.3.
Leisa
G\venilian
ac
Dr\vg;
4. Y sbryd Llanrug;
Beth Whiteside Thoma~; 3. Erin
Unawd BlwyddYll 5 a 6: 1. O\\'ain; BluyddYll 5 a 6: 1.
Gihhard. BI.I a 2: I Osian Eifion
Elaine's; Pare Gwyliau Brynteg; Land; 2. Carl W}ll Pritchard / Lleueu; 2. Cerl; 3. Llinos Elin; Rhiannon *l'homas; 2. Math
Di-en\v.
I.eta Nel~3. Cara Wvn Jones. RI. Unawd Of!eryfl'lol Cynradd: 1. Robert~; 3. Smarlies; Blwyddyn
Math; Z. Deian; CYd.3. Ceri ac 7: 1. Gwennan J onc:s; Blwydd)11I
Canlyn:.adau'r Gwaith Celf
3 a 4: 1. Teleri Medi J ones/ Anna
Anghargd~ Dnuawd Uwc/l'radd.' 1. 8 a 9: 1. Anna Wyn Jones;
\Wh:lcs~de Thomas; 2. Le;sa
Arlu-tlio
Mcitllri'l:
1. BeTh
Jll7vyddvn
J Doc J 1.' 1. ffion Erin
Wllilesiue l-h()IJlaS; I. Erin G)vcnllii:1n BrUWIl r Efd Lc,vii> Anna a neca; Pat·t; Lle/art,
William,,;
(:~hhard~ l. (~alO ~ion J Ruddll(t
Rl)h~rt~!~. Aiali Wyn Pritc.h~d. GJ'Tlradd: 1. Y Dreigiau Gochion;
(yd.2. Llet~talt Llanru~ a PO[9[O Tlws yr !fanc! Ann~ Wyn Jones;
Dl. S a 6: 1. I~linos£l~n R()bcrlS J
rvll~ll~ JO. Dl;ru)"'" 1 Bcjamin
If!lll: 1. H!!nn!!h C!J.Lfin KOOerT~: l'¥legan \Vyn friLlllllrlll ():\lllil Wedfiesj Part; I C~r UIIsa;'l 2. Mared T.oi.:; Williams.
C_\IJITUt1lJ JjiVl1vtldlJedd J - 6: 1. Y
CY~UtilltllacLb Y Gadair: 1af
1. Mall ~tln nrooks I Marcd
Cruffudd ~d\.vards? 2. Gcthin
Phon
:£rin
Wi IIinm~~ 2il
I JWVd. NlwVdl1VII I: 1. N~nw
W~ 11 J OJlt:~ / DCian W)'n nre~B~al.l Coch~onj 2. Potato
Chri:stuphcr Roberts.
T.1wydj 1.
I_lyfn~; 3. Nel W;II;:lmc:; 1. neca TJwyd. 111. 7,R Wedges; 3. Lleisiau I..laIlfug;
u 9.. I. Rilun Williillll\j ( iinnil Pari; Ll~fat·u Urzvcl,1'adJ: I. V
l"'cnllllIlL Jonc~. fJlw.Vdd_YTt Z; I.
(l~t~t'\ H1ftl\t'\ I t\t1d! 1. (~M'Q. W9t1 Wvn Jl\ne~!RI. Ir),II.ll rlC 13~1.
J I]n~Oj i. <li~n Gibb"rJ. Elai.l'l S~an R.obcru.j 2. n..hodr~
Bl~uiJdd.\ln _~~ I
Rhy£lll:lll WIlllams: .i. Lly\\relyn WlllJam ..
Willlamsj 1. Lc! ...a nro'\.vo1 ~.
lJ.ercl,cd: 1. Olwcn II\,~hes; 2.
Coco. Nl1flVddVII 4: 1. lcnsal
JiaJl
WIIC\,'ay I EIIlan)Ycn
P~nc7 2_ I-I:irr; UU'Vf; Tul1ver; 2. 'l'homas.
DYlt;OH'
1 D!lfvdd
.
Gllltcr r t"dll. nlWVcia_YfL 5: 1. Gcri l\obcflD;
z. Dylull WYll
lifJUj Gtiliitl\~! 1 ~ioft .Hitiof'\ Wtlltnmj;!! ~. D!lfvdd
WhlLe~l£le
•
Lunu; )j M\iJ§Ul1 W)'ll rrlL~h"rQ, TIl 0 ffi"11.
CqK"TJ'~ J"'/I
I
J</~IWL1!LVJ1 h! I (;ulydi() Rhy~:1. Mllr1J"Il[pd:
1_ Gill Brown!
M~th Robcrt.l>j ~.P!n1c)' C1ouf51~. ~~r~"nwcn ThOTTl:;lQ; ~ Dafrdd
]jlwyd£1..vn 7 U( ~. 1. tIannan KoOcrt~; 3. Manon Wlll1tlm;).
U\I\.VS: 'TIlll;ver:
2. TW!ln Jones; 3_ ~\'i.Ylni: 1. 01\ven Htl{th~~! 1.
B~tJza". Erit1. lUbr~d.B~'ttIt /n/n v" "tv"d i jJJ)sTodl11 or _y COllU ac
Marl Gibbard
Miriam Catrin Lennon Jones; 3.
udrndd.
~

-

-

nc~a~

EISTEDDFOD

BENTREF LLANRUG A CHWM-Y-GLO

Genod Blwyddyrz 2 Ysgol Gynradd Llanrug

ytZ

Cai, Miriam a Moli yn cael ell
gwobrau am Lefaru. Mali }zefyd

gumeud Y Ddaums Flodau.

enillodd Guipan W Park

JOl'lCS

am y GyflWY1liad llefaru Gorau.

Buddug, Caio SW1Z, Erin a Belli

y11

cael eu gwobrau am umeud llun.
Lleucu Brookes, enillydd Unawd
Bl 5 a 6 ac Unauid Cerdd Dant.

Elain Roberts, erlillydd RJlOdd
HaJ Roberts, ani Y petfformiad

'Ibmos HtlWS Tullioer, en illydd
Cuipan E'111110Bernard, am yr
Arlunydd gorau.

E,zillwyr y Gtwp j.Jopa ganodd 'Y Brawd Hwdil1i'.

Tomi Llywclyrl a enillodd Cadair

Low11.

llefaru gorau.

lblorc, .r1 fLlla, J~Iuuneu: M ofi UCLI!1SD \)'1 lfDJlb_V't ~fJf!r1.vobrau.

11nnu

WV11 JO'1lIJ.~\In
gan

~lLfJl

tW'b.Yt1 T111Jser toJ' am Eddil' a M oreen. I,l'nTlo,t
RcYWlands.

1?7f?rrJl.

PAd;,.. " M,.,,·~.,?,

Cofiwch ddefnyddio

SWYDDFA

POST BETHEL
ORIAU AGOR

(01248) 670261
Cewch groeso cynnes gan,
CLEO A SUSAN A'R TEULU

6 a.m.-7 30 p m.
(Llun-Sadwrn)
6 a.m.- 3 p.m. (Sui)
10 a.m.-12pm

(Diwrnod Nadolig)

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

a

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

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn a
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Dosbarth Miss Grace Alwena
Hughes, Ysgol Bethel 1964-1965
Mae'r plantos bach del yma yn dathlu eu pen-blwydd yo SOoed
yo ystod y misoedd nesaf. Peo-blwydd hapus i chi i gyd.
Tti bachgen ar y flawr (clnuith. ilr dde): Peter JOtles) Cremlyn; Colin
Jones, MIl' Awel; Dewi Williams, Seion. RIles Gyntaf: Sheila J01zes,
Alice fones, Heather (BOSlOlt House), Suluien Ouien, Helen JOTteS, BIeri
J012es. Ail Res: Atln Jones, Gillian Whalfey, Gwenda (Bryn Banon),
Atz,z Euans, Carys Parry. Trydydd Rhes: Ifor JOl1es, Derek Tones,
RZlssel Maggie) David Euans, 1010 Morgan ac Euron Grl!fitll.

Pare am Godi Gwryehyn
Mewn vmzais i wella tirwedd,

dywedodd

cynefinoedd a rheolaeth tir, mae

Pcnnacth Cadwraeth ac Amacth
Awdurdod Pare Cencdlacrhol
Eryri,
'Mae hwn yn 8)rfle gwych i
wella cyflcocdd i fioarnrywiaerh

Awdurdod y Pare Cencdlacthol,

mewn

a'r Tree

partneriaeth

Council
a Stella Artois,
yn
awyddus i blannu hyd at 5km 0

wrychoedd newydd 0 fewn y
Pare Cenedlaethol.
Fe! rhan o'r ymgyreh 'The
Real
Hedge
Fund'
mae'r
Awdurdod wedi sierhau £8,000 i
blannu Skm 0 wrychoedd eyn
diwedd mis Mawrth 2010 ac
mae'r swyddogion yn awyddus i
glywed oddi wrth berchnogion
tir sy'n awyddus i gyrnryd rhan
yn y fenter. Mae'r ymgyrch hon
yo rhan 0 ymgyrch ehangaeh
gan The Tree Council, sy'n
gobeithio
plannu
73km 0
wrychoedd newydd ar draws y

Deyrnas Unedig.
Bydd

gwrychoedd

y

yn

Rhys

Owen,

gynhenid yr ardal han i Ifynnu
yn ogystal a rhoi gwaith i
ymgymerwyr a busnesau )leol a
hybu math 0 wrychoedd syn
nodweddiadol
0
dirx ..'edd
arbenrug Eryri, Mae hefyd yn
gyfle i ni gynorthwyo fferrnwyr, i
adfer nodv..eddion hanesyddol a
thin ...edd
a
chyfoethogi
cynefinoedd bywyd gwyllt. Y
cyfan sydd angen ibob! ei wneud
yw cysylltu ag Awdurdod y Pare
Cenedlaethol am fwy 0 fanylion
er mwyn dechrau
plannu'r
glasbrennau rhwng rwan a mis
Mawnh.'
Ar ran y Tree Council,
'I

a drain

dyvvedodd

zwvmun, eyII, ccrvn a cllrlafol,

CyIIrctlinul,

sef mathau

'Mac g~'eld cymllnedall'n
gwclrnlo bYda'i gilydd ar
hr(\~t~tnu fel hvn vn h~ID i'n
urwcddau i il~UtlfCUU tl \lh\lfnuei

Crnn\v,/b

Jraln Juon
0

hlanh~~~on

~rnhcnllll'r urual huu

sy1n

i1 uyuuam

hndnll II~ol.
Wclli ell plannu, bydd )'
~vrychocdd yn darparu b"'yd ~
litmitllilltl dL auar, bVUUl1I1l yn

wed1 ell ty!ll

ff~rtiQ

CI

1lv.'ybr>4"

tAhwydU1~tt.h.t!1U

~WV~ta

a

1

Cyfarwydd,;vr

rautinc DlaCK,

bywyd gwyllt sy'n dihynnu ar
llir~\cuuau an} rwvu a ChY~bOd.
Reb t5efnol):lcth Stella Arto~s1n~
fYddnl'r gdnoddgu W2dt hod
gennym a llCO yrndrcchion y
h~bl ~V'l1 vmwn~ud!l'r cynlilln,
ni 1)Tddi:ti'n bO:lib r'tv eyfll1)mi.
Tal'W'o derrn.6ccl ; c6n; :lC

~Vjzlo[igLlatoen a
1JfU'!JtMgll Nf-wyacf Vaa
oddi umn 6aw6 !in

R. L. DAVIES
Coed Balyn Mawr, Bethel
Offer j'w logi ar gyfer:
• tyllu footings
• eli rio gerddi
• neu unrhyw waith
,._, eli rio safleoedd
Hefyd: Lie i wagio
sbwriel inert a
Hardcore ar werth
Ffoniwch am fanylion

(01248) 611300
neu (07775) 638620

C I

CYFARCHION
NADOLIG

BETHEL

Y

EL(01248) 670451

B

(Hef,d
....
1168)
A ydych yn ystyned newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystriwch y ffeithlau hyn
1 Mae tn-chwarter y cerr newydd a gaJif eu gwerthu ym
Mhrydam yn COllI rhwng 25°fc, a 30% o'u gwerth arbyn eu
bod yn naw mis oed
2. Mae cwrnruau mawr a chwmruau lesio a llogi yn derbyn
oddeutu 25% 0 dchsgownt wrth brynu eu CElli ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bIlSl8U 1Se1 ac fel arfer
mewn cyflwr rhagorol wedl caeI eu cynnal a'u cadw heb
ystyned costau
3 Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu cell
all-law ac rydym ar gyfartaledd, yn trafeiho nul 0 Wltuoedd
bob wythnos yn ChWll10 am y barceimon gorau er mwyn eu
cynrug 1 bob} Gwynedd ar elw sydd fel arter 0 gwmpas 5 %

o'r pns.

CYFLENWYR PORTHIANT

8WYDYDD ANIFEILIAID ANWES

GWERTHWYR NWY A GLO

~r~dtlurit1iu ln~eil) Yl)llunlod,
Y
FachQl1
gwyfyt\od, Itt\d.y~ d'i' ~dth~W.
.fi}'tltlAll[ nClvl1 yn cy~yllru
o-absnol 5Jne~DocJJ] yn
uvmor[n 1 lZV~lZOlll gnlfellirud
vrndreclJ na\vh sv'n ymwneull ffr
111"~J l§Y\'y'l~,Y ~lQYf ,,',. 11"'011) yn ~11"n,
l\l!v~roJ
a ~hynorthwvo'f I gV~Vll[u !t'r I/gre !Ie i
iofr,ljlTU
,i~ll ~i~~Qr\l~b, NAgOl.lQ I.L.AWIiN A UL.WYPPYN NEWYDb
ffcrmwrr i rcoli GU tiT.
Wrth gyhoeddllr newydd,
fIoruwch (01766) 77()174

llanddeiniolen
Ffon:

01248 670439

DDA
13

g{aao[ig Ilatoen. a fJ3[WYda!Jn fJ..{f.W!faadda
oddi wrtfi 6aw6 yn

NADO 6
A BI'4\

REJ

D N
DDDA

Ff6n: 673096

i holl gyfeillion yr Antur ym
mro'r Eco

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

~,~

Antur Waunfawr

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

01286650721

wvvw.anturwaunfawr.org

WAVNFAWR

• • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
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•
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

l

Siop Waunfawr

1

:

(Howard a Debbie)

:

~
;
~

Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cymraeg, Cylchgronau,
Bwydydd, Nwyddau Ty

•
•

•

~

Ffon:

•

•

E

Anrhegion • Planhigion Bwlbiau • Rhithoedd a mwy

•
•

(01286) 650834

:

Diolch am gefnogi'r fenter newydd

:

ar agor 7.30 - 6.00
8.00 - 5.30 (Sadwrn)· 8.30 - 12.30 (Sui)
e-bost: siopwaunfawr@live.com

••
•

:
•

:

:•
•

•
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~
~

~
•

~
•
•

:
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:
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:
•
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g{ado{ig Llauieti

Web.htt :llwww.blomstervill.no..e-bost-blomstervilirobin.no

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDOYN NEWYDD DOA
0001 WRTH CARMEN A PHAWB
YN NHAFARN Y

a f}3{wyiiyn

:fi&'lvyaa Dda
oddi u/rth. 6aw6 yn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION
VR HEN EFAll, WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650235
Hefyd: Uned 10 TIR LLWYD, BAE CINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN -

masnachol

ac i'r cartref

OFFER CANFOD MWG ar 9yfer y cartref
GOLEUADAU ARGYFWNG
_--

- a tlawer mwv
LARWM TAN,
i'w gweld yn ein swyddfa.

WAUNFAWR I=fon: (01286) 650218

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

Mae pawb yn

DgW~h gyda'r tran stem
o ~lI@rnarfonac aros

SlOP SGLODION Y PENTREF
THE VILLAGE CHIPPY
WAUNFAWR, Fifon~650683
.altyn
dymunoNadolig Llawsn a KICK
Blwyddyn Newydd Dda i bawb yn y pentref

AM GINIO DA!
Rydym vn svrtto bwyd blasus drwv'r
bob dydd 0 11 arn - 8.30 pm

dvdd,

A 'does dim rhaid dod er y tren!

Coflwoh. .. bob dydd By I, ,,
oinio treddodiedol
Bwyd oertrel blaeue
c gynnyroh IIQOI

~

CANOLIiAN Ofifil!K WI!LDIO
WAUNfiAWK Jiifon: 650720

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

Meurig Llewelyn, Cae Rhos, yn
ei wneud yo ddiweddar wrth
gyrraedd
ci ddeunaw
oed.
I...longyfarchiadau i ti, Meurig, a
phob dymuniad da i'r dyfodol.
Bydd Mrs J.D. Roberts, Bryn Teg
gynt, ond yo awr yn byw yng
Nghaernarfon
yn
dathlu
cyrraedd ei chant oed ychydig
ddyddiau cyn Dydd y Nadolig.
Llongyfarchiadau mawr a phob
dymuniad da am ben-blwydd
hapus, Mrs Roberts.
CERDDOROL.
Llongyfarchiadau
i Huw,
Trefeddyg, ar dderbyn Tlws ~r
Gao Ysgafn yn Eisteddfod Ysgol
Brynrefail.

Brenda WY1~JorleS, yr auidures.yn dangos i Enlli sui iumeud pont linyn.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
i Meurig
Parry, Cae Rhos, ar gyrraedd ei
ddeunaw
oed. Dyrnuniadau
gorau iti i'r dyfodol, Meurig.
DYMUNA Rol Williams,S Pant
y WauD, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
gydnabod gan na fydd yn anion
cardiau.
SEFYDLIAD
Y MERCHED.
Yn y cyfarfod ar 3 Rhagfyr,
croesawodd Catherine Jones, y
Llywydd, y gWr gwadd am y
prynhawn,
sef Mr Delwyn
Williams, i ddangos lluniau i ni
ar gan! Roedd ganddo luniau
hyfryd 0 Eryri ar wahanol

dymhorau o'r flwyddyn a'r rhain
i gyd yn cael eu dangos gyda
chantorion adnabyddus yo canu
caneuon yn cyfleu neges am y
lluniau. Diolchodd y Llywydd
iddo am brynhawn difyr iawn.
Mwynhau ein cinio Nadolig y
byddwn ar 7 Ionawr yng Nhafarn
yr Afr yng N glandwyfach.
CLWB 300. Enillwyr y CI"vb am
fis Tachwedd oedd: £40: Mrs
Ann Jones, Haulfryn; £20: Mr R.
McDaid,
Lloches;
£10: Ms
Carmen Pierce, Snowdonia Park
Hotel.
DATHI ..U
PEN-BLWYDD
ARBENNIG LAWN. Dyna fu

DYMUNO'N
DDA.
Dydd
Sadwrn, 12 Rhagfyr, roedd Aaron
Otten, Crud yr Awel, 4 Siad Pant
Waun, yn hedfan
i wlad
Afghanistan gyda'i waith yn y
Lluoedd
Arfog.
Mae
ein
dymuniadau da ni yn dod gyda
thi, Aaron, a byddwn yn meddwl
amdanat yo ystod y pum mis y
byddi yno.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
adref o'r ysbyty i Mrs Llywela
Davies, Stad Trcf Eilian, wedi
iddi dderbyn llawdriniaeth, ac
hefyd i Mrs Jenifred Jones, Glyn
Ceris,
wedi iddi
dderbyn
triniaeth
clun
newydd,
Dymunwn
well had buan i'r
ddwy ohonoch.
YN YR YSBYTY Anfonwn
cofion cynnes a'n dymuniadau
gorau am wellhad buan i Mr
Eurwyn Thomas,
Stad Tref

em

Eilian, sydd yn yr ysbyty ar hyn 0
bryd.
PROFEDIGAETH.
Y chydig
wythnosau
yo 01 daeth y
brofcdigaeth 0 golli eu cad i ran
Valerie, June a Nigel Lewis, (8
Stad Ael y Bryn
gym),
Cydymdeirnlwn a hwy unwaith
eto yn eu profedigaeth 0 golli eu
brawd, Terry Alan, yn frawychus
o sydyn.
Cydymdeimlwn yn ddwys hefyd
a Marc a Karen, 3 Stad Bro
Waun, yo en profedigaeth
hwythau 0 golli merch [acb,
Courtney, a aonwyd ar yr
wythfed
ar hugain
0
fis
Tachwedd eleni. Chwaer facb i
Emma a Ben, ac wyres fach i
David Parry, 4 Bro Waun, ac i
Debra ac Andrew, Saron, Bethel.
Anfon ...vn ein cydymdeimlad
hefyd at Glory a John Roberts, 1y
Hen. Collodd Glory ei thad,
Derwyn Thomas, a oedd yn byw
ym Mhatagonia.
PRIODAS. Llongyfarchiadau i
Jane Wood, Ysgoldy, ar ei
phriodas ddiweddar ag Alex yn
Ynys Cyprus. Bydd y ddau yo
cartrefu yn Ysgoldy.

8WRDD YR IAITH
GYMRAEG·WELSH
LANGUAGE BOARD

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk
tdr
n
Lywodraeth
Cynulll.ld Cymru

4'@'~

~~
_

~

00

e

yn dechrau am 10a.m.
Dydd Mawl1h, Rhag r 29
2 Canolfan Pen-llyn, caernarten, Ffon: (01286) 676040
Vn ogystal ii dodrefn, cofiwch hefyd am ein dewis mawr
o GARPI:OI; LLI:NNI 8 LLORIAU PREN

NADOLIG LLAWeN A BLWVDDVN Nt=WVDD OOA I BAWB

GWOBR

ARBENNIG.

Derbyniodd y Barch Nan W)rn
Powell Davies (Tan-y-Fron)
wobr Cymeradwyaeth Arbennig
am fynd ymhell tu hwnt i'r
gofyn wrth helpu i intigreiddio
troseddwyr )'D 61 i'r gymuned
drwy gyfrwng y Gyrnraeg, yn
Noson Wobrwyo Gwirfoddoli a
Chyfiawnder Cymunedol 2009.
Mae'r wobr yn cydnabod gwaith
ac ymroddiad eithriadol pob1
sy'n gweithio i 1eihau trosedd a
gwella
ansawdd
bywyd
cymunedau lleol.
Nan Wyn )'W cyd-gordiwr
BARA, asian taeth sy'n cefnogi
ac ailsefydlu troseddwyr wedi
iddynt gael eu rhyddhau
0
garchar yng ngogledd Cyrnru.
Y n ogystal ali bod yn falch 0

dderbyn y wobr teimla Nan ei
fod yn anrhydedd i'r eglwys
hefyd. Llongyfarchiadau,
Nan,
ar dderbyn y wobr.
PLYGU'R ECO. Mae'n anodd
credu ei bod yn arnser i ni,
ddarllenwyr yr Eco yn y Waun,
ymgyrnryd a'r gwaith 0 blygu y
rhifyn nesaf o'r Eco. Byddwn yn
gwneud y gwaith yn festri
Eglwys y Waun ar y dydd lau
olaf 0 tis lonawr 2010, ac yn
falch iawn 0 bob cymorth.
Diolch.
CYFARCHION
YR WYL.
Dymunwn yn Fda i ddarllenwyr
yr Eeo dros Wyl y Nado1ig a'r
Flwyddyn Newydd, ac anfonwn
ein cotion cynhesaf at )r rhai o'r
pentref sydd mewn cartrefi
preswyl a nyrsio,
~

Eisteddfod Bentref Waunfawr
Cynhaliwyd Eisteddfod Bentref
Waunfawr eleni ar yr 21ain 0
Dachwedd.
Cafwy d cystadlu
brwd a safonol drwy gydol y
dydd a rhaid llongyfarch pawb a
gymrodd ran, boed hynny ar y
llwyfan neu yn yr amrywiol
gystadlaethau 'gwaith cartref'.
Denodd cystadlaethau'r plant
yn y prynhawn dyrfa dcilwng
iawn a chafwyd cystadlu brwd,
llawn hwyl yn ystod y sesiwn
hwyr hefyd rhwng Tim Croes y
Waun a Thim y Post. Tim y Post
lwyddodd igipio Tlws Pant Teg.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch
i'r canlynol am eu gwaith diflino
Eirlys
Non
Jones
am
feirniadu'r
llefaru ac Elfed
Morgan Morris am feirniadu'r
cerdd. Llawer 0 ddiolch i
feirniaid y 'gwaith cartref Norman ac Olwen Williams
(LIen); Sioned Glyn (Celf a
Ffotograffiaeth)
a Rhiannon
Roberts (Coginio). Diolch hefyd
i arweinyddion y prynhawn a'r
hwyr - Gwenan Williams,
Sioned Parry, Norman Williams
a John
Gwynedd.
Diolch
arbennig i Gwenda Griffiths am
gyfeilio drwy'r dydd ac i staff yr
ysgol gynradd am eu gwai th
caled yn hyffcrddi'r plant.

Canlyniadau'r

Nos
Moli'r Beirniaid: 1. Tlrn Crees y
WauIl; Z. TIm y PO~l
Llefaru Ulligul • Uwcllradd:

1.

Erin Ynvr; 2. IVlared Ynyr! 3.
Mored Rhys. U7tQ'l.vd CUllLt
UWCllTUclcl; 1. Marcd RI1Y5; l.
ErIn Ynvr. Llpfaru Utl1J!n/ A (fo1.cd: 1. Alma Joncsj 2 M~ir"

TUfTIer,

j.

lola LI~\lJ: 4. Ol\lJeD

W~Il~~ms D071."fS:O
V'Wc}"'uJJ:
1. Or'''I} Lo\vri~ Z. !'erlliu
\Vn un fo.,v r; ~. Cr ...
~p Mea:!n
nnllil
1.1"".' I G ..venll;nn Jones; 2.
Morell Ynyr; J. Crill Ynyr.
[J ..,l1wd D!fb?',l7Jol
U'Wc),raJd:
1. O,,'cnJlian Jonc~~ 1. Myred
v nr, ~. Maced Rhys. Darll.,·7J
NeD I!I AfOIJl0dl:
1. Trenp
RobeCl~j ~. 01'Y'Yn MQr~"n, JI
AI1Jn hlll~ g_ Huw Yn!."._ r JJ1h~Llti
D(!rJJ~rC/1 - iiKClr,". 1. 1\1un
EUi~: L. Awel G]yn! ~. J.4tton
,I

Haf a Doug Jones. Y1tlg0111 Uuxhradd: 1. Llywelyn a Meleri
Lowe. Unauid Offerynnol Agored: 1. Awel Glyn; 2. lola
Llew; 3. Catrin Meleri a Rob
Jones. Daumsio - Agored: 1. T im
y Post; 2. Tim Crees y Waun
Gnvp Cerddorol - Cynradd: 1.
Gwenllian Jones a Mared Rhys;
2. Grwp y POSl; 3. Elgan a
Mared Rhys. Deuauid, Triauid
neu Bedwarawd: 1. Tim Croes y
Wauo; 2. Tim y Post.
Arlunio ar y Pryd: 1. Delyth
Gordon; 2. lola Y nyr; 3. Doug
Jones. Darllell ar y Cyd: 1. Tim y
Post; 2. Tim Croes y Wauo.
E71lYll: 1. (a chwpan Er Cof am
Wmffra Jones) jana; 2. Catrin
Meleri; 3. Ffion Haf; 4. De1yth
a Liz. Sgets: 1. Tim Croes y
Waun; 2. Tim y Post. car: 1.
Tim Y POSt; 2. Tim Croes y
Waun.
uion Goll: 1. Alun (tim y
post); 2. Norman Williams; 3.
Alun (tim y post). Llin Uuxhradd: 1. Gwenl1ian Jones;
2. Mared Y nyr; 3. Erin Ynyr.
Ffotograffia eth
Uuxhradd: 1. Gwenllian Jones;
2. Tesni Davies; 3. Tcsni Davies,
Agored: 1. Sally Burns; 2. John
Roberts; 3. Olwcn Morgan a
Sally Burns
Coginio
Bara Bn'rJl: 1. C:arolyn Davies; 2.
Olwen
Morgan;
3. Irene
Roberts. Patc.- 1. Hu,y Ynyr; Z.

Janet GreasJey: 3. Irene Roberls.
(;J'llt1ll!Y:

Dcly~h

1. I1uw Vn~'r; 2.
p..Qbwl'~6; J. OlWCl1

MOfll!ln
Tb nuJdu1501 - Tim )' PQt)~
CanlroladauJr Pnawn
Ll(jJUT1~ lJl Derb_VT1: 1. Iago
Prttch!lrd; 2. Cruff Jones; ~.
Mubul1
I\obcr(~
dL O~iaD
~lomltnson. LJ,lo'Zl.,d IJI Derb)"1:
1. IdgO frucllard;
Z. 1.110
McC;cc,; ~ Cr\.lff Jone,,- Llc!aru
MI!IC/zrITl: l~r I!lD[O l)~vies! 1.
Alu"'Vj ~. CaJi M'-\~
Ul1uwd Mp7Ihrl'J.' 1. Algtv! 2.
nta~n TQ'lll,n~vn;
3. IU11lU
U9Vle~. LlnfoN} RI 1.' 1. H~~
J.Iat. U7lalvd DI Ii I, Poppy

2. Gwion Roberts; 3. Tanwen
Meadows a Joshua Davidson. Bl
3: 1. Nel Jones; 2. Rhona
Loxton; 3. Jac Jones. BI 4: 1.
Megan
Parkinson;
2. Cai
Morgan ac Alice Swatridge; 3.
Carwyn Owen. Bl 5: 1. Elin
Glyn, 2. Huw Williams; 3. loan
Jones. Bl 6: 1. Tara Worbey; 2.
Elen
Margaret;
3.
Tim
Williams.
Coginio
Derbyn: 1. Mabon Roberts; 2.
Iago Pritchard. BL 1: 1. Poppy
Burns a Beca Elan; 2. Beca Haf.
Bl2: 1. Gwion Roberts; 2. Iwan

Burns; 2. Beca Haf; 3. Math
Thomas a Tomos Williams.
Llefaru Bl 2: 1. Tanwen
Meadows; 2. Gwion Roberts.
Unawd BI2: I. Dylan Williams;
2. Meilir Parry; 3. Tanwen
Meadcws
Llefaru Bl 3 a 4: 1. Cai Morgan;
2. Mabon Pritchard; 3. Esyllt
Roberts. Unawd Bl 3 a 4: 1.
Mabon Pritchard; 2. Nel Glyn;
3. Gethin Tomlinson Llefaru Bl
5 a 6: 1. Tomos Sian; 2. Tomos
Morgan; 3. Enlli Pritchard a
Dafydd Llwyd
Unausd Bl 5

6: 1. Nia Brown;
Pritchard; 3. Katie
Q

2. Bnlli
Dale.
Unawd A law werz1z: 1. Guto
Jones; 2. Esyllt Roberts; 3.
Morgan Jones. Call Theatrig: 1.
Parti Gwion; 2. Parti Kushla
Unawd Piano hvd at fl 4: 1. Cai
Morgan; 2. Es),11t Roberts; 3.
Gethin
Tomlinson.
Unauid
Piano bl 5 a 6: 1. Tomos
Morgan; 2. Morgan Jones; 3.
E1in Glyn
Part; Llefatu: I, Parti Dafydd; 2.
Parti Enlli Unauid Offerynnol
hyd at fl .J: 1. Esyllt Roberts; 2.
Megan Glyn; 3. Nel Glyn.
Unauid Offerynnol bl 5 a 6: 1.
Elin Glyn; 2. Huw Williams; 3.
Mair Loxton
GrWp Offerynnol: 1. Grwp Huw;
2. Grwp Amelia ac Esyllt. Pani
Daumsio: 1. Grwp Pine; 2. Grwp
Piws; 3. Y Glitters. Gnbp Canu:
1. Cor Ysgol Waunfa\vr
Arlunio
Meuhrin: 1. Serenna Williams;
2. Cadi Mai; 3. Nel Gwi1ym
Derbyn: I. Mabon Roberts; 2.
Gruff [ones; 3. Sam Wood\vard
a Sam Parkinson. Bl 1: 1. Celt
Rowlands; 2. Celine Jones; 3.
POPP)' Burns. B12: 1. Sion Ifan;

Llwyd; 3. Tanwen Meadows,
Morris a Meilir Parry. BI 3:
1. Esyllt Roberts; 2. Nel Glyn.
Bl 4: 1. Cai Morgan; 2. Megan
Glyn a Mabon Pritchard. BI 5:
1. Tomos Morgan; 2. Aled
Llwyd; 3. Tomos Parry, Tomos
Sion, [ac Davies, Elin Glyn, Bl
6: 1. Enlli Pritchard; 2. Dafydd
Llwyd a Gwion Lowe
Ffotograffiaeth
Derbyn: I. Mabon Roberts. Bl 1:
I. Efa Medi; 2. Beca Haf. Bl2: 1.
Gwion Roberts; 2. Meilir Parry;
3. lwan Llwyd, Bi 3: 1. Es)rlll
Roberts. BL 4: 1. Cai Morgan. Bl
5: 1. Morgan Jones; 2. Tomos
Parry; 3. Tomos Morgan, Tomos
Sion, Aled Llwyd. Bl 6: 1.
Gwion Lowe; 2. Dafydd I..lwyd;
3. Dafydd Llwyd
Gwaith LIen
Bl 3: 1. Gethin Tomlinson; 2.
Nel Glyn; 3. Elan Jones. B14: 1.
Megan Parkinson; 2. Rhiannon
Thomas; 3. Cai Morgan. Bl 5: 1.
Tomos Morgan; 2. Tomos Parry
a Tomos Sion; 3. Huv.. Williams.
st 6: 1. Enlli Pritchard; 2.
Kushla Everitt Kingston;
3.
Arian Sellers
1010

~

I

Alun Ffred Jones

Hyvvel William:;

Aelod Cynulliad

Aelod Sen9ddol

CYMORTHFEVDD
Os oes gennych fater yr hoffeGh ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C.
mswn cymhorthfa ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
neu
1

ysgrif@nnwCh atynt:
5wyddfo Etholaeth. 6 5tryd y Cast@ll.

CilQrnarfgn, Ll55 18E
neu ebost:w;ll;ams9w~parli"ment."'k

CAEATHRO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartret)

MENTERGARWCH.
Llongyfarchiadau i Huw a lana
Ceiriog, Erw Wen, am fuddsoddi
mewn men ter newydd,
sef
bragdy bach sy'n cyflogi pobl
leol yn Llanrwst. Fel canlyniad
roedd criw 0 hogia'r pentref yn
medru blasu ffrwyth y 'wi nllan'
yn Nhafarn Bryngwna un nos
Wener gaeafol yng nghanol mis

Y Parch

2.00: Y Gweinidog,

Marcus W}'n Robinson
(cyfarfod swyddogion
17Ionawr:

i ddilyn)

11.00: Ysgol Sul
24Ionawr

11.00: Ysgol Sul
2.00 Parch Ronald Williams
31Ionawr
11.00: Y sgol SuI

Tachwedd.

PARTI NAD()LIG Y PLANT.

ACHOS DA. Diolch i lafur caled
Sarah a Mark, Penlon, mae'r
elusen ar gyfer y sawl sydd wedi
cael darnwam i'r ymennydd Headstart - wedi elwa 0 dros
£800.
Trefnwyd
'ceilidh'
ganddynt yng
ghlwb Rygbi
Gwyddelig, bara soda a dawnsio
traddodiadol i gerddoriaeth y
band Ileal 'Moongin'. Yrnhli th
adlonian [ y noson hefyd roedd
dawnsio dwyreiniol gan Tamara,
sy'n
cynnal
nosweithiau
'dawnsio bol' yng Nghanolfan )'
Capel bob nos Fercher, H wyl a
sbri i bawh, gan gynnwys

Bydd Parti Nadolig y Plant am
5.30 nos Lun, 21 Rhagfyr, yng
Nghanolfan ). Capel ar gyfer
plant oed Ysgol Gynradd ac iau.
Diolch i hap-chwaraewyr Tynfa
lvlisol Cyrndeithas Cae Chwarae
Caeathro am gefnogi'r fenter
hon.
CANU
CAROLAU.
Bydd
carolau •vn cael eu canu i
gerddoriaeth
Seindorf
Iau
l ..lanrug am 7.30 nos Fawrth, 22
Rhagfyr. Y bwriad )'W can u ger y
goeden Nadolig, ond pe bai'r
tywydd yn anffafriol byddant
yng Nghanolfan y Capel.
CYNGOR
CYMUNED.

ccfnosaclh

Cynhaliwyd cyfarfod

Caernarfon,

gyda

dcil"vno

0

chawl

Cacal.hro.

t\ELODt\ETII.
Llongyfarchiadau

i Ann Gash,
Llanddona (Ann Hughes, Erw
Wen gynt) ar gael ei derbvn yn
aclod cyfla\-vn

0

Egl\.vys Capel

Cymuned

Q

Gyngor

Waunfa\vr ar 2
Rhagfyr 2009 yn y Ganolfan,
y

Clive James yn bresennol.
Nid ocdd S'vybodacth

wedi'i

dderbyn

l~r=N-BLWYDD

0

Llongyfarchiadau

i Mrs Nan

Cymru ynglyn ag enw a sut i

Huws Roberts, Erw Wen, ar ei
phen-blwydd
arbennig
yn 70

rnlwydd oed.
OEDFAON Y CAPEL. Bydd
croeso mawr i bawb fynychu'r
oedfaon dros yr wyl,
SuI, 20 Rhagfyr

11.00: Ysgol Sui
5.30: Gwasanaeth Nadoligaidd
Gwener, 25 Rhagfyr

10.00:
Oedfa
Gymun
yr
Ofalaeth, Capel y Cysegr, Bethel,
gyda'r Gweinidog
3Ionawr:

Dim oedfa nac Ysgol Sul
10Ionawr
11 00: Ysgol Sui

~·ahanol

bwrdd ac

ar gyfer

addurno'r

gwmpas )'

cy. Roedd

0

pawb yn gwrando ac yn astudio'r

syniadau

yn ddyfal
iawn.
Rhoddwyd un o'r addurniadau
fel ram ac fe'i henillwyd gan
Rhiannon Roberts. Diolchodd
Bethan Iwan, y Llywydd, yn
gynnes iddi am noson greadigol
•
lawn.
Llongyfarchwyd
Heather
Jones ar ddod yn nain i wyr bach
o'r enw Sian Rhys. Yn gyfrifol
am y te roedd Marian Huws a
Nan Huws Roberts.
Ar 27 Tachwedd cawsom hwyl
a chwerthin iach wnh fwyta
bwyd blasus dros ben yn y Black
Boy. Estynnodd y Llywydd
longyfarchiadau'r Clwb i Nan
Huws Roberts ar ei phen-blwydd
arbennig. Rhoddwyd y raffl gan
Bethan Iwan ac fe'i henillwyd
gan Mair Jones. Yn haeddiannol
iawn, Gwenno Bebb enillodd
gystadleuaeth y Llinell Goll.
FFAIR NADOLIG. AI nos lau,
3 Rhagfyr, cynhaliwyd
Ffair
Nadolig lwyddiannus er budd
Canolfan y Capel yn y gymuncd.
Diolch i bawb - )7 rhoddwyr, y
stondinwyr,
y gweithwyr, air
plant brwdfrydig
a hwyliog.
Cafwyd elw 0 £268.14. Un a
enillwyr y raffl 'pine' oedd )'
rhifau 506-510. Gall yr enillydd
hawlio'i
wobr gan Marian
Hughes, Ty l\1awr

Waunfa\-vr. Roedd y Cynghorydd

Mair (Me) yrn Mlwmarcs.

BWYS.

Bach a'r estyniad arfacthcdig i'r
Garej.
Penderfynwyd
tynnu sylw
Cyngor
Gwynedd
at
y
problemau llifogydd 0 hyd ger
Tyddyn Whisgin.
CARDIAU TRAWSBLANNU.
Diolch i Fedd}'gfa Bron Seiont,
Hafan Iechyd, am dynnu fy sylw
at
bresenoldeb
ffurflenni
caniatad yn y Feddygfa, Es i yno
eto - am y pumed tro - a gwelais
nhw mewn 2 le - ar 61
archwilio'n
fanwl. Yn 61 y
llefarydd nid oes gawl ganddynt
i hyrwyddo'r achos.
Gellir
hefyd
archwilio
\...
-W\v. organ donation
.nhs. uk.
Gyda llax v·, rwy'n cario cerdyn yn
f) waled! Y dych chi?
CLWB Y l\1.ERCHED. Ar 26
Tachwedd, daeth nifer dda a
aelodau ynghyd i nason 0
Addurniadau
Nadolig
yng
nghwmni Carol 0 Gerddi Seiont,
wyneb adnabyddus
iawn ar
raglen Clwb Garddio
S4C
erstalwrn. Trwy ei hiwrnor a'i
harbenigedd
yn y maes yrna
cawsom nifer 0 syniadau ar gyfer
addurno
potiau
blodau fel
rhoddion ar gyfer y Nadolig, ac
aeth ali i ddangos i ni sui i greu
addurniadau
adolig
tra

Heddlu

0

gysylltu air hcddlu
newydd,

Gogledd
cymunedol

Nid oedd y Grwp Llwybrau
wedi cyfarfod er mwyn ceisio
trafod dulliau 0 annog mwy a
ddefnydd
o'r
llwybrau
cyhoeddus.
Cytunwyd i baratoi drafft 0
holiadur ar gyfer bob ty j asesu
teimladau a barn am y defnydd
o'r safle 'Gerddi Bach', Waunfawr
}'Il y dyfodol.
Roedd y Cyngor yn gefnogol
itr cais cynllunio i adeiladu
cyn(edd 0 flaen 3/4 Tai Br)'llreg.
Nid oedd ~\1ybodaeth pellach
)rnglyn a'r ceisiadau cynilunio
rh\vng Hen Gapel a Chaeathro
A

YMWELIAD CYNNAR SION CORN

Hwb chwaraeon i Wynedd
CLYBIAU LLEOL YN ELWA
A1ae
17 0 glyhiau
a
sefydliadau chwaraeon ledled

Gwynedd wedi rhannu rnwy
na £13,000 0 gefnogaeth
ariannol
Cist Gym unedol
Sportlot Cyngor Gwynedd.
Bydd
timau
pel-droed
ieuenctid a chlybiau rygbi
Ileol )rn el\va 0 arian Sportlot
ynghyd a ch]\\'b aero model,
grwp trampolinio a ch)'llid ar
gyfer sefydliad S)-·In anclu at
atal cryd cymalau.
Dj'\vedodd David Llo)ldWilliams,
Chwaraeon
Gwynedd;

0

Dathl>·gu
Cyngor

Dim

'l\1.aeclybiau a I)efytlliadau
~Tn cynnig
~yflcocdd p"ych
ur b)'fl;f
aelodau1r eyhoedd i gadw'n
heinl, i ddatblygu ell :;giliau
ch ...
varucoD
a
ch ..vrdd
:l
ffrindi9u ne\vydd. Rydym ~'n
ch waraeon

lleol

falch ia)vn foll

CYlllailll

sefvdl;odau

ch,varacon

•

0

('j\vynetltl \vern d\va
JdlwcJJ~r~r Q
'Ggil clyhi!lu

0 ru\vnll
arlan Sportlol.
!l

~~fydligdgu

cl1waracon Gwynedd cl\va af

8rnnt~au 0 hyd o.t r1700l} trwy
[[fonf!! Sponlor, a hyddem yn
unnOh unrh)~ grwp ~ydd U
d~ddordeb mewn gwneud ca~s
gm !l1'lgn 1 chi gy~ylltu ~ ni

am nvy

0

\vybodaClh.'

Mae granriau
Sportlot
Cyngor Gwynedd yn cael eu
hariannu
gan
Gyngor
Ch waraeon Cymru.
Llewod Llanrug - i helpu'r
tirnau ieuenctid
i ariannu
cyrsiau ar gyfer hyfforddwyr.
Bydd yr arian hefyd yn
galluogi'r clwb i brynu P)'st
ne\vydd ar gyfer yr adran dan
7 oed.
Adran lau Clwb Pel-droed
Deilliolell
i ariannu
c)Tfleuster llogi ac i br)'nu
offer ar gyfcr }rr adran dan 12.
Dylai ceisiadau s},dd am
S'lcl cu hys~yricd yn ys~od
rownd nesaf 0 gyllid gael eu
cvtltvvno
erhvn
....
.... dvdd I~lun 11
IUI1UYrr, 2010.
Bydd
)'
ceic::iadall vn
. cael eu hvstvried
.
mc)vn cyfarfod tlr dd)·dd
LIl'D} 1 Chwefror.
M~e ffurfienni crus ar gyfer
Gilit Gymuncdol Sportlot ur
gael gan Jane Hade, r1llf' Han
(OI75B) 70-+010.
~

o neu ateb~on
yngl~'n g'r broses ymtteisio,
Am

5)Tfl or

l:)'L)}lltwtll u, BI)vYIl JUllt~,
gw)'ddo8

Dathly~\'

Chwaraeun ar (0175S) 7040()7
n~u D~li\l Llo)'d-Wll11~nl\),
~wyddog

Cynorthwyol
I)~thlygll ChWQrge()n
9r
(01758) 704057.

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)
...

DYMUNIADAU GORAU am y
Nadolig a'r flwyddyn Newydd i
holl drigolion y pentref a'r ardal.
GWELLHAD.
Dyrn unir
gwellhad buan i bawb a fu'n wael
yn ddiweddar, ncu'n derbyn
triniaeth ysb)rty.
CYNGERDD
NADOLIG.
Cafwyd cyngerdd Nadoligaidd
hynod lwyddiannus ar nos SuI, 6
Rhagfyr,
yn Eglwys
Crist
Llandinorwig. Cymerwyd rhan
gan nifer 0 artistiaid amrywiol,
i'w gwneud yn noson arbcnnig
•
iawn.

DIOLCH. Dymuna Olive Allen
ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau, arian
ac anrhegion a dderbyniodd ar
61 torri ei ehoes.
DYMUNA
Iorwerth
a Peri
Evans, 5 Hafod Olau, N adolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i'w teulu, ffrindiau
a
chymdogion.
DYMUNA Arwel ac Emma, 12
Stryd Caradog, ddiolch yn any i
bawb am y dymuniadau da, ~'
cardiau
air
anrhegion
a
dderbyniwyd
ganddynt
ar
achlysur genedigaeth
Deion.
Diolch yn fawr.
DYMUNA Dilwen a Warren
ddiolch i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am yr anrhegion
buddiol, yr arian a'r cardiau a
dderbyniasant ar enedigaeth eu
rnab, Ben, brawd bach iJacob.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL.
Cynhaliwyd y Gymdeithas yn
Nhy Elidir ar 23 Tachwedd,

_

pryd y llywyddwyd gan y Parch
John Pritchard. Cafwyd sgwrs
gan Mr John Jones, Amlwch, am
waith y Samariaid. Soniodd am
wai th y mudiad yn ileol trwy'r
swyddfa ym Mharc Menai ym
Mangor, lle mae gwirfoddolwyr
y mudiad yn ateb galwadau ffon
oddi wrth bobl mewn pob math
o argyfyngau. Gwnaed casghad
at waith y Samariaid.
CYMDEITHAS
CYFEILLION
EGLWYS
CRIST. Dr Huw Tegid Roberts
o Langefni oedd }' siaradwr ym
mis Tachwcdd. Ffrwyth ei waith
yrnchwil i Ellis Roberts, Ellis
Wyn 0 Wyrfai 1827-1895, oedd
•

er sgwrs.

Ganwyd Ellis Wyn yn Llwyn
Gwalch, Llandwrog.
Bu yn
cynorthwyo ei dad ym Melin y
teulu hyd nes yr oedd yn 23
mlwydd oed, pan ddigwyddodd
damwain iddo, hyn a newidiodd
gwrs ei fywyd, Mynychodd
Ysgol
Eben
Fardd
yng
N ghlynnog
a hyn oedd yr
agoriad i'w yrfa fel Athro ac
Offeiriad. Soniodd Huw Tegid
am ei waith a'i gymwynasau
mewn plwyfi, ac fel Canon yn
Eglwys Gadeiriol
Llanelwy.
Cyfiei thodd y pedair Efengyl i'r
Gymraeg ynghyd a rhai 0
Emynau mwyaf poblogaidd ein
hoes.
Mawr oedd gwerthfawrogiad
y Gymdeithas i Huw Tegid am
iddo roi inni hanes un 0
gymwynaswyr y Cymry yn ei

oes, a lle mae ei Emynau yn cael
Ile blaenllaw yn ein haddoliad
ni heddiw.
Cynhaliwyd cinio Nadolig y
Gymdeithas yng Nghlwb Golff
Caernarfon.
Bydd y cyfarfod
nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd
Gwyl Dewi Sant, 2010. Diolch i
bawb
sydd
yn
cefnogi'r
Gymdcithas.
OCSIWN
RHODDION.
Cynhaliwyd Iocsiwn Rhoddion
yn ddiweddar er budd Clwb Peldroed Ieuencrid Deiniolen.
Hoffai'r Clwb ddiolch yn fawr i
Dafydd a holl staff y 'Bull' am eu
gwai th caled ar y noson ac i holl
fusnesau a'r trigolion Ileal a
gyfrannodd
at yr ocsiwn.
Cafwyd
noson
hynod
lwyddiannus a diolch i bawb a
ddaeth i gefnogi.
MERCHED
Y
WAWR.
Cychwynnwyd
cyfarfod
Tachwedd rrwy ganu can y
mudiad
ae fe groesawodd
Brenda, )' Llywydd, bawb oedd
yno ac anfon ern cofion at ~'rhai
hynny oedd yn metbu bod yn
bresennol oherwydd gwaeledd.
Llongyfarchwyd
Brenda a
Liz, ). ddwy wedi dod yn nain
unwaiih eto.

Gofynnwyd i'r aelodau a oedd
diddordeb ganddynt i fynd i'r
gystadleuaeth Bowlio Dcg ym
mis Ionawr
a dangoswyd
diddordeb mawr gan rai.
Croesawyd
Mrs
Eirlys
Williams,
Bethel,
atom
i
ddangos i ni sut i wncud
gwahanol ddan tei thion at y
Nadolig, a hyn yn tynnu dwr 0
ddannedd pawb. Ar y diwedd
aed ati i brofi'r bwyd ac roedd }'
brolio a'r llyfu ceg yn dweud y

cyfan.

Bu dau dim yn cystadlu yn y
Cwis Hwyl Cencdlaethol ac, er
cael noson ddifyr iawn, ni fu
llwyddianr.
Er hyn carai yr
aelodau
longyfarch
tim Y
Groeslon
ar eu lIwyddiant
arbennig. Da iawn nhw!
Efallai, hefo tipyn go lew 0
astudio
y gwelwn ni dim
Deiniolcn yo dod i'r brig yn y
dyfodol!
Cyn i'r rhifyn nesaf o'r Eeo
ddod o'r wasg bydd rhai o'r
aclodau wedi bod yn mwynhau
cinio Nadolig yng ngwcsty'r
Padarn Lake, Llanberis. Cawn
beth o'r hanes yn rhifyn Ionawr.
Dymuna'r aelodau Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb.
NOSON
LANSIO
HUNANGOFIANT
MALCO LM ALLEN. Cafwyd
noson
lwyddiannus
yn
ddiweddar yng Nghlwb Peldroed Cacrnarfon
i lansio'r
gyfrol arbennig hon. Roedd
nifer 0 deulu, ffrindiau
a
chyfeillion Malcolm wedi dod
ynghyd i glywed darlleniadau
o'r Ilyfr ac i glywed gan
Malcolm ei hun. Mae dylanwad
y pentref a'i bobl yn cael ei
amlygu drwy'r llyfr, ac wedi
cyfrannu at Iwyddiant Malcolm
i gyrraedd yr uchelfannau
0
chwarae pel-droed dros ei wlad
a rhai 0 brif glybiau Lloegr. Yn
sicr mac'n llyfr sydd yn werth ei
ddarllen ac mi wnaiff anrheg
Nadolig perffaith, hyd yn oed os
nad ydych yn gefnogwyr brwd 0
bel-droed.

Mac'r

pentrcf

yn

ymfalchio yn ei lwyddiant ac yn
dymuno'n dda iddo i'r dyfodol.
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BysU:1J?t\~h t\ mAlYI' ttl' fiill\;}llf ~Jftr pob
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CANLYNIADAU EISTEDDFOD
DEINIOLEN
CERDD
Ysgol Feillzrin: 1. Gwcnno, 2.
Erin, 3. Sian. Dosbarth Meuhrm:
1. Elin Dafydu, 2. Sian Elidir, 3.
Rhun Iolen. Dosbanh Derbyn: 1.
Osian, 2. Emma, 3. Dafydd. Bl.l
a 2: 1. Gwion; 2. Alis, 3. Gwion.
Bl.3 a 4: 1. Beca, 2. Cian, 3.
Anna. BI.S a 6: 1. Leanne.
DAN 12: Unawd Cerdd Dani: 1.
Alex. Alaw ~rlIL: 1. Alex.
Unauid OffelYll1wl: 1. Monique,
2. Prys, 3. Ciano Canu Emyn: 1.
Ella, 2. Gwion, 3. Alex. Unawd
Piano: 1. Alex. Patti Canu: 1.
Parti Triongl, 2. Parti Cofio, 3.
Llyffantod.
DAN 16 oed: Unauid: 1. Caryl
Angharad, 2. Stacey Williams.
U,l0U)d OJJery717101: 1. Gwenno
Glyn, 2. Damien Parry.
DAN 21 oed: Unauxi Cerdd Dartt:
1. Alaw Tecwyn, 2. Meilyr Jones,
3. Caryl Angharad. Unauid Alaw
~~ritt:1. Meilyr Jones, 2. Alaw
Tecwyn, 3. Caryl Angharad.
Ysgoloriaeth yr Eisteddfod: 1. Alaw
Tecwyo a Gwyn Owen
Unauid Piano: 1. Gwenno Glyn.
U7lawd Offerynnol: 1. Daniel
Ellis. Unauid Agored: 1. Meilyr
Jones, 2. Caryl Angharad. Parti
COllU Dim Llawn Llathen:
1. Y
Cathod.
Deuawd
Digri:
1.
Lyndsey
ac
Eleri.
Parti
CallJ~/Cor: I. Munud Ola. Alaw
Werin Agored: 1. Meilyr Jones.
Cyfansoddi Ton: 1. Arthur
Whielding.
Tlws y Cerddor: 1. Lois Eifion,
2. Jams Griffith Coleman.
ADRODD
Ysgol Feithrin: 1. Gwenno, 2.
Erin, 3. Sian. Dosbanh Meuhrin:
1. Elin Dafydd, 2. Sion Elidir, 3.
Alana. Dosbarth Derbyn: 1. Beca,
2. Dafydd, 3. Osian. Bl.I a 2: 1.
Gwion, 2. Alis, 3. Leon. Bl.3 a 4:
1. Cian, 2. Beca, 3. Glain. Bi.S a
6: 1. Alex.
Patti Adrodd: 1. Jet Set, 2. Parti
Prys. Adrodd Agored: 1. Alaw
Tecwyn.
Sgets A gored:
I.
Lyndsey, Sian, Eleri a Sioned; 2.

B. Jones; Llinell Goll: Geraint
Hughes; Hanes Lleol: Jane Eirlys
Williams;
Cyfansoddi E,IlY,l:
Gareth
V.
Davies;
Creu
Brawddeg: Sion Wyn Evans;
Cystadleuaeth
y
Gadair:
Richard 1...1.Jones, Bethel.
ADRAN CELF A CHREFFT
Ysgol Feuhnn: 1. Eiddon, 2. Erin,
3. Gwenno. Dosbartb Meitlzrin: 1.
Shannon, 2. Eli, 3. Catrin.
Dosbartn Detbyn: 1. Hannah, 2.
Scarlett, 3. Anedd. Bl. J : 1.
Sophie, 2. Lynwen, 3. Elliw.
BI.2: 1. Alis, 2. Gwion, 3. Tara.
Bl.3: 1. Beca, 2. Ella, 3. Jack.
Bl.4: 1. Gwydion, 2. Chloe, 3.
Gwion. Bl.S: 1. Bethan, 2.
Moniquc, 3. Shane.
GWAITHLLAW
Ysgol a Dosbarth Meithrin: 1. Elin
Dafydd, 2. Gwenno, 3. Rhun
Iolen. Adran Babanod: 1. Alis, 2.
Gwion, 3. Elliw. Bl.3 a 4: 1. Beca,
2. Elin, 3. Ciano Bl.5 a 6: 1. Prys,
2. Alex. BI.7-13: 1. Steffan
Warner, 2. Catrin Ll. Gruffudd.
GWAITH COED, METEL,
LLECHEN (Agored)
1. Elliw Hughes a Steffan
Warner.
FFOTOGRAFFIAETH
Ysgol Guiaun Gynfi: 1. Gwion, 2.
Beca, 3. Elliw. YsgoL Uuxhradd: 1.
Steffan Warner, 2. Damien Parry,
3. Liam Taylor. Agored: 1. Keith
Jones, 2. Geraint Hughes, 3.
Gwil Jones.
GWAU
Bl.3, 4, 5 a 6: 1. Ffion, 2. Annesr,
3. Chloe. Agored: 1. Menna W.
Jones, 2. Nan Owen a Gwen
Griffith, 3. Margaret Evans a
Diana Davies.
CROSIO
1. Margaret Evans.
GWNIO
Derbyn, 1a 2: 1. Liam, 2. Elliw, 3.
Tara a Lynwen. Bi.3, 4, S a 6: 1.
Ffion, 2. Annest, 3. Glain ac
Elin.
PWYTHCROES
1. Mona Parry.
COGINIO

Daniel, Elliw, Prys a Damien.
Dar/len ar y pryd: 1. Elliw> 2. Sian
a T .iam, 3. Daniel. Farti Adrodd:

YS{fo7 Feitlln'n, Derbyn, J a 2: 1.

J ac(.)b. RI._1,

1. Dim Lluwn Llathcn.

Elin, 3.

ADKAN L:ENYDDOL
nn.~barJh Mt>;th";n: 1. Ahmed> 2.

Oumn, J, Gcii:ln, DostJur"~
DHh.V».' 1. Imltyn, 1. cg_rlett. ~.
O~i~ll. D/.l. 1. N'iY'i, ~. Lv91l) 3.
Sophte RI.l.' 1. A.my !IC Alt~.. 1.
L~011 U J~\f\)b, ), Elli'tY a GWiOl1.
Rl..~!1. H1in. 1 Gl!lin. ~. Vicky.
BI,,,, 1, Ti .., ~, l}w\11.. n, ~, Chfi~,
HI. \! I. A.wl'l, 1 (;I!1tn, ~. Ili~!l !l
K\fll)'. lJl,6i 1, PeYi), ~. Yl1),r, ).
C9l H.nol1l1,o1Th dOJ' 15 Dblf.' 1.
Lliu Bl~Jliu Ow~n, Z, Cur)'l
Anghgrnl1, ~ JilLlntl1 Uwen.
M"vul L~11Jwvul VUll i:7i [)1\iW
Wi Iltf"~f\i1.
Scoli rei. Rllialllloll William~;
Ji.noJ~'1'· R;('h!l"~ T.1. J~n~s;
G,y{arlloc1£li ollradolLiuccfl:
D.
P.",r)'1': \Yl;II;~",~;
T_;n'I'n'g: J(\hn

Elin Dafydd, 2. Alis, 3. Elin a
4, _~a 6: 1. Been) 2.
Ol1ian. Y~S{)t Uwvhrudd ..

Parry, Z. Catnn
I~lywelyn, 3. tlli.w I-lugbes.
t1b(/r~di 1, Yalmui Williuffii), Z,
Moog P!lrry, ~. Gwen GrIffith.
I>YfJi"''')"f UT#ig: 1. CQlin WQrl;h}
2. Glyn Llywelyn ~ Gwil Jone~>
1. Damien

J. Tony Pl\tmine'
CWlJan Df}'Il Du - 1fT ymgal~
()r3U

rn

3dr3n

fSWn;o

:\ fSW:lU:

Mona l"arry
Tl'Ws

Teui1.1Cer:s -

rm~n~sorau

yn yr 30r311 l1claru Llan II: Cian
Plem;o6'
Tlw§ TeUlu Cru() yr Awe} -

yn )''('
lenydOol: l:>rys tI ugne .
)'n"I63~S
C'Wfan

orau

er

cor am

Mr

adran

a Mrs

JOhn pgri~ l{otlerl~ - vmaru~
Qr~""jIl yr ~dr~n 5~rdd d"n 12 i

Bee!!.! one .

Cwpan
Mr a Mrs Hefin
Williams, Rhiwlas - ymgais
orau yn yr adran gerdd dan 21:
Meilyr Jones.
Cwpan Clwb Snwcer Deiniolen
- ymgais orau yn yr adran gwai th
coed a metel: Streffan Warner ac
Elliw Hughes.

Cwpan er cof am Mr Eames ymgais orau )111 yr adran arlunio
dan 12 oed: Gwydion Morris.

Cerdd y Gadair,
Eisteddfod Deiniolen 2009
GOBAITH
Ddaw cynnwrf Oesoedd Canol
drwy y niwl a'n hyder 'nol?
Ger y ffin oes gWr a ffydd
rnewn aelodaeth man wledydd
o un ffydd, alilunio ffawd
i Gymru fod yn gymrawd?
Gweld ei lle fel gwlad, a'i llys
yn dwr ar adeg dyrys.
A chwyn fod Ewrop ar chwal,
pwy heno wel llith Penna]?

Y mbil mae'n hil drwy ddagrau dolur
chwe chanrif maith, mor llaith yw'r llythyr.

I

Er ei ble, ar 61 chwe chant
ai myth, ai eicon methiant?

I

Ein cryfhau wna'i eiriau mewn oes gerwin,
a naws y gosber gysura'r werin;
i gaeth \vy rail danio Gwytherin
a rhyddid i'r iaith ail gerdded Rhuthun.
A ddaw'r eco drwy'r ddrycin? - mae'n darian,
o'r Mab Darogan grym bwydo'r egin.
Y waedd 0 Sycharth hcddiw, i'r di-lais
yw'r adlais syn edliw
na cheir lleng i gyrchu'r LI)"A',
o Wales! Ble rnae'r rhelyw?
Rhoi'r bardd uwchlaw safnau'r bedd
anogaeth o'i unigedd;
eiriau taer syn rhwygo'r tarth,
dod a'r swch dros dir Sycharth.
Ail-hadu tir caledi
yw'n hachos nawr, trwy'n chwys ni;
a'n gair, deffro'n Gymru gaeth
o lynu at olyniaeth
gwag 0 hanes sloganau;
ofer iaith ar garreg frau.
Dim ond iaith wal "Dal dy dir",
a ni'n ildio'n hucheldir.

Ynom mae profiad hynod,
eiliad yw rhwng bvw a bod.
Yno'r cais i ryddhau'r eaeth
t'w

neulwen, creu bodolaern.

Fel storom law dsw'r awen
yno'n llif (ldfywi'l'll llen,
~ geni'n hl~lrh drwy <:~Ith sill
W'lddol i>ymbylil'r Fty\;ddill.
Uwchein br~w>~wchi'n b~rh~u,
rh9i iAij A srdi",'r V'i~64\l;
!lrgoell, rhgnntJ'r ll()lud
wnil nwyd b..fdd, i1 n\twid byd.
BLI'r w!lellct vnom £.1rw\1rvm eln h!}rctctonig_e[h~
y eilir "rfoe l>y'n tilniv'r gymdvSi:\c;~h
j gocti'r mur ~ QW9du'r ymvrr~elh
i droi'n hofnilu'n er.iei ..u ewrogil\tth.
I'n llW!lddal rhoi'n hadal~eth - bywh9.u'n hoen,
mynn)Yn y bocn urotj fflum tlnnibyniaclh.
(RrrlIARD LJ

MflDRYN
\\!Ivn JON£S, BI!1'Y£I.)

-

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

YSGOL DOLBADARN
Siopa
Na dol ig
Cynhaliwyd
noson
siopa
N adolig
yn yr ysgol
ar
Dachwedd Z8fed pan gafwyd
cyfle i edrych ar gynnyrch rhai

NOSOll

busnesau a siopau lleol a rhoi
cychwyn at' y siopa Nadolig!
Cafodd y plant ddisgo yn y
neuadd tra roedd y rheini yn
gwario!
Golchi dwylo - Bu N}'TS Nia
Williams yn yrnweld a phob
dosbarth yn ei dro cr mwyn son
am bwysigrwydd golchi dwylo
yn gywir, Roedd ganddi beiriant
arbennig oedd yn dangos pa
mor Ian oedd ein dwylo a
chafodd arnbell un sioc ar 61
rhoi eu dwylo yn y peiriant
arbennig! Dioleh i Nyrs Nia am
ei chyflwyniad.
W)Jt}Z110S Gunth-Fuiho - Cafwyd
amrywiol weithgareddau i nodi
wythnos gwrth-fwlio. Buom yn
trafod y gwahanol deimladau
sydd gennyrn, gan feddwl sur i
ymateb i fwlio. Daeth Sarah
Salisbury atom i siarad am fwlio
a chawsom gyflwyniad karate a
dysgu ambell i symudiacL Mi
fyddwn ni gyd yn gwisgo'r bell
du mewn dim 0 dro rwan!
Plant

meum

angen

Penderfynodd y Cyngor Ysgol y
dylai pawb ddod i'r ysgol yn eu
pyjamas i godi arian tuag at yr
achos yma. Bu blwyddyn 6 yn
gwerthu cacennau a diod i blant
yr adran iau ac fe gasglwyd £215
tuag at Blant Mewn Angen. Da
iawn chi blant!
Bani Ddu - Ddydd Mercher,
Rhagfyr Zil, aeih plant yr adran
iau i'r Rhyl iwylie y pantomeim
Barti Ddu. Cafwyd diwmod da
yn llawn hwyl ac roedd nifer o'r
plant wedi gwisgo i fyny fel
mor-ladron. Bydd y babanod yn
mynd i Thcatr Seilo i wylie
pantomeim gan fyfyrwyr Coleg
Menai.
Ymuieliad ag Ysgol Brynrefail Mae plant hlw>'ddyn 6 wedi cael

cyfle i yrnweld
a Ysgol
Rrvnrefail am y tro cyntaf ac

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

wedi
cael
profi
rhai
0
weithgareddau'r ysgol.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Falmai a'i phlant ddiolch 0
gaJon am y gofal arddercbog a
roddwyd i'w gwr Gordon, gan
Dr Robyn Parry, nyrsys y
fcddygfa, staff y dderbynfa, staff
y fferyllfa Llanberis, nyrsys
ardal cymunedol, staff Ward
Moelwyn, Ysbyty Gwynedd, a
staff Ward Peblig, Ysbyty Eryri.
Hoffent
ddiolch
hefyd i'r
Parchedig John Pritchard am ei
wasanaeth, i Jane a Gwynfor am
eu trefniadau trylwyr ac i'w
teulu a'u ffrindiau
am eu
cefnogaeth,
am
yr
holl
negeseuon
a'r yrnweliadau.
Unwaith ero, diolch yn fawr
iawn i chi gyd.
LLADRAD. Trist ),"\\1 adrodd
fod lladrad wedi cymryd lie yn y
Feddygfa yn Llanberis.
Lladraiwyd
plwm
gwerthfawr 0 do )' Porth sydd
yn arwain i gefn y Feddygfa yn
ddiweddar
gan rywun neu
rywrai. Truan fod rhai yn
gorcsgyn i'r fath stad ac yn
dwyn 0 eiddo sydd yn rhoi
gwasanaeth
amhrisiadwy
i
drigolion y fro. Os oes gan
unrhyw un wybodaeth am hyn a
fuasecb gystal a chysylltu a'r
heddlu lleol.

CEUNANT

•

ADRE O'R YSBYTY. Pob
dymuniad
da i Evan Parry,
Morwel, Ceunant, sydd wedi
treulio amser yn )'T ysbyty yn
ddiweddar - brysiwch wella!

Penmaenmawr
Ionawr 3 am 5.30:
Oedfa Ddechrau Blwyddyn
Ionawr 10: Dim Oedfa
Ionawr 17 am 5.30:
Mr Glyn Owen, Llanwnda
Ionawr 24 am 2.00:
Parch
Gwynfor
Williams,
Caernarfon.
SEFYDLIAD
Y MERCHED.
Mae aelodau'r gangen leol wedi
bod yn dod at ei giJydd yn
rheolaidd dros fisoedd yr hydref
yn
y Caban
a chafwyd
am rywiaeth 0 gyfarfodydd
a
fwynhawyd gan bawb.
Yn eu plith cafwyd noson
yng nghwmni Carole Grecke
Williams 0 Feithrinfa Seioru,
Pontrug, Dangoswyd i ni nifer
dda 0 blanhigion
ganddi a
chyflwynodd syniadau buddiol
ar sur i'w dew is a gofalu
arndanvnt
.
•
Cafwyd noson hwyliog hefyd
yng nghwrnni Bobby Haines, yn
adrodd hanes ei fywyd yn nhref
Caernarfon.
Cynhaliwyd
y Cyfarfod
Blynyddol ym rnis Tachwedd
dan arolygiaeth Margaret Lloyd
Jones a diweddwyd y noson
gyda
Carol
Williams
yn
arddangos gernwaith arbennig
•
lawn.

•
A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444

* Gwerthwr Gro
* Olew Gwres Canolog

Cofiwch gefnogi
ein hysbysebwyr

i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

Priodasau • Dathliadau
Aehly~ut'on Arbennig
Cynadleddau
Pwyllgorau • Bwydlen Bar

arn
L

SEFYDIJIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd
y
Cyfarfod
Blynyddol ym mis Tachwedd a
ddaeth Mrs Margaret Ll. Jones
atom ar 61 dewis swyddogion. I
ddiweddu'r
noson
cawsom
amser difyr iawn hefo Carol,
Cae Rhos, yn dweud ei hanes ac
yn dangos ei gwaith gernwaith.
Cafwyd cyfle i brynu anrhegion
Nadolig.
Bydd ein cinio Nadolig ar 17
Rhagfyr yn y Padarn Lake,
Llanberis,
YREGLWYS
BRESBY1'ERAIDD
ANRHEGION
NADOI ..IG.
Mac cin diolch yn arbennig eto
eleni i bawb a gefnogodd
Y mgyrch Plcnryn N adolig a
pharatoi
nifer sylweddol
0
flychau i'w hanfon drarnor,
Rydyrn yn ddyledus 0 flwyddyn
i flwyddvn i Jennie Angharad
Roberts am drefnu'r yrngyrch ar
ern rhan mewn cydweithrediad
a'r Parch John Pritchard.
OEDFAON
hvd
ddiwedd
•
Ionawr 2010:
Rhagfyr 21 am 2.00:
Oed fa i ddathlu'r Nadolig dan
nawdd
yr
Aelodau
gyda
lluniacth
yn dilyn wedi ei
baratoi gan Caban.
Rhagfyr 28 am 2.00:
Mr Oswyn Evans,

ERIS FfOft~87f)277

• Cinio Dydd Sui

THE LEGACY
ROY A L VICTORIA

HOTEL

LLANBERIS

l\.I~d6Ii¢LIAW~r'IA t:llwyddyn N~wydddda oddi wrth AnQuryn

aIr

slaff

Ffoni

Llanberis {O)870 832 9903
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Roedd
hi'n
arfcriad
gall
Eifionydd
(Cofiadur
cyntaf
Gorsedd y Beirdd a Golygydd y
Genhinen)
gyhoeddi
anerchiadau a draddodwyd gan
yr Archdderwydd ar y Maes Llog
yn y cylchgrawn. Roedd hyn yn
dderbyniol
iawn
gan
eisteddfodwyr, ac yn "vir y mae
rhai ohonynt yn ddiddorol i'w
darllen heddiw,
AI ddydd Y Cyhoeddi }'Il umg
y bydd yr Archdderwydd yn
traddodi ei anerchiad, er bod )'1"
hawl ganddo i annerch ar y bore
Llun, os dvrnuna. Gan i mi eisoes
gyhoeddi
fy
anerchiadau
blaenorol yn yr Eco, mantcisiaf
(er braidd yn ddiweddar, ac ar
gais rhai 0 aelodau'r Orsedd) i
gyhoeddi
yr anerchiad
a
draddodwyd o'r Maen Llog yng
Nglyn Ebwy,
Efallai y bydd 0 ddiddordeb i rai
ymhen blynyddoedd!

* * *

Dwi'n cofio cyfeirio
cyhoeddi

scrernoni
Eisteddfod

)'11

Genedlaethol
Caerdvdd
a'r
Cylch, mor bwysig y-di hi i'r
Eisteddfod yrnweld a gwahanol
ardaloedd yn y gogledd, y
canolbarth a'r de yn eu tro. A
thrwy
g)'d weuhrediad
Cyrndei (has y C) nghorau Sir,
rnae'n bosib gwneud hynnv
bellach. Pa ardal bynnag sy'n cael
)' fraint 0 gynnig cartref i'r
Eisteddfod - mae'r paratoi ar ei
chyfer,
}' cydweithio
a'r
cymdeirhasu
yn
creu
brwdfrydedd, ae mae'r effaith a
adewir ar 01 yr Eisteddfod yn
ereu diddordeb IDe\Vn iaith a
div.,ylliaot Cymraeg. A dyna
arncan yr Eisteddfod:
hybu,
hynvyddo a diogelu diwyllian t
Cymru a'r iaith Gymracg, LrW)'
gynna! GWyl Genedlaethol yn
flyoyddol, a'r iaith Gymraeg fydd
iaith yr Eisteddfod hODno.
Yn ystod blynyddoedd eynnar
y ganrif bon mae'r Eisteddfod
\vedi sicrhau cartref mewn
mannau diddorol yn hanesyddol
a daearyddol: Dinbycb, ar gyrion
pentref Llandyrnogj Tyddewi am
)' (ro cyntaf erioed; Meifod,

ydach chi'n cofio'r cwestiwn 'Ble
mae Meifod?'; Pare y Faenol,
dyna i chi Eisreddfod gofiadwy;
mynd ar y ffin (ond nid drosto)
yn Sir y Fflint. Ac fe gawsorn
ymweld a thair dinas fwyaf y de,
sef Casnewydd, Abertawe a
Chaerdydd, y llynedd.

Ac ymhen y mis mi fyddwn ni
yn hel ein pac ac yn heidio tua'r
Bala dirion deg a hynny am yr
eildro
0
fcwn
deuddcng
mlynedd, ac mae yna ragolygon
am Eisteddfod wych yno yng
nghanol cefn gwlad Cymru.
Llefydd amrywiol a diddorol pob
un ohonyn nhw,
Mae yna ychydig dros hanner
can mlynedd wedi mynd heibio
ers pan fu'r Brifwyl yrna yng
Ngl)TD Ebwy. A 'Sreddfod Glyn
Ebwy oedd honno. Dim son am
Gylch neu Gyffiniau na Blaenau
ynghlwm a hi. Ond bellaeh, aeth
y 'Steddfod yo
- rhv. [awr i un dre
neu ddinas fentro eymryd y
cyfrifoldeb o'i chynnal. Felly
rydan
ni yma heddiw
yn
cyhoeddi
Eisteddfod
Genedlaethol Blaenau a\YCnL a
Blaenau'r Cyrnoedd.

Oedd, roedd Eisteddfod Glyn
Ebwy
1958 yn Eisteddfod
arbennig iawn. Dwi'n ei chofio hi
fel Eisteddfod y 'ddau LEW',
Uywelyn Jones, Llanbadarn
Aberysrwyth, yn gwisgo'r Goron
brynhawn Mawrth, a g\Vr o'r enw
Thomas Llywelyn Jones, Coedy- Bryn, Llandysul, yn eisiedd fel
brenin ar ei Orsedd br\'nha\vn
Iau.
la, T. Lle\v Jones, neu T. Lle\\')
ae fe gyfla\vnodd 0 yr un garnp
\ og Nghacrnarfon )' fi\\')'ddyn
ddilynol hefyd. Ond yma yng
Nglyn Ebwy yn 1958 y daeth T.
Llew
Jones
yn
ffigwr
eenedlaethol am }' tfO eyn raf yma y daetb 0 i sylw'r genedl.
Ers rh~i blynyddoedd bellaeh, fe
benodir Bardd Plant Cyrnru) a
syniad ardderchog ydi o. Mae o'n
gyfle gwych i'r beirdd gael teithio
i bob rhan 0 Gymru, )Tffi\veld a
gwahanol ysgolion a chael y
frainl 0 gyd,veilhio a'r plant, a'u
.
,
har'\ValO au symbylu nhw i
ymarfer ac i feithrin eu doniau

creadigol. Cael y cyf1e i droi i fyd
cyfrin plentyn. Gwyn eich byd!
Onid
R. Williams
Parry
ddywedodd, 'Gwyn Iyd y bardd
na roes heibio pan aeth yn \\T,
lefaru a deall a rneddwl fel
plentyn.' Fo ddywedodd befyd:
'Creadur twp, hanner pan ydi
bardd, un mewn oed hefo
meddwl plentyn.' Ond y Mcuryn,
y Prifardd Geralli Lloyd Owen
sy ,n cael y deg marc am ddweud'
y cyfan mewn ewpled cofiadwy
yn awdl 'Yr Afon':
'Pan feddwn dalent plentyn
I weld llais a chlywed llun.'
Dwi'n siwr fod pob un a
gafodd y fraint 0 fod yn Fardd
Plant Cymru am Ilwyddyn yn
barod iawn i gydnabod mai gwir

Brifardd

Plant Cymru oedd }7
diweddar T. Llc\v Jones. Fo
hefyd, yn sicr, oedd Prif Lenor
Plant Cymru. Mae cenedlaethau
o blant wedi cael y pleser 0
ddarllen ei lyfrau ac 0 adrodd ei
gerddi, ac mi fydd cenedlaethau'r
dyfodol yo dal i gael yr un
mwynhad 0 ddarllen ei waith. i\1i
grwydrodd
ledled Cymru i
gyflwyno ei brofiadau, ac i
symbylu cenedlaethau 0 blant, ac
roedd 'na groeso mawr iddo
ymhob ysgol. Roedd 'na rywbeth
yn hudolus yo ei lais 0 - llais

a chynnes a denai
wrandawiad.
Roedd
0
yn
'Gyfarwydd' ac }'D arbenigwr ar
gyflwyno stori. Roedd T. Llew yo
arwr iblant Cymru.
A fy nheirnlad i ydi ei bod hi'n
ddyletswydd arnorn ni i'w gofIau
oddi ar y Maes Llog y prynhawn
'rna yo y dre ble daeth 0 i
amlygrwydd y genedl am y tro
cyntaf trwy ennill y Gadair yma
yn 1958. Dwi'n berffaith sicr
hefyd y byddai ei gyfaill
rnynwesol, Yr Archdderwydd
Die yr Hendre, yn llwyr gytuno
hefo fi.
Ga' i wrth gloi dalu teyrnged i'r
ddiweddar Eluned Phillips, a fu
farw tua'r un adeg a T. Llew Jones
- Y Prifardd Eluned Teifi. Fu gan
)'1' Orsedd
erioed aelod m\V)T
fIyddlon na Luned, Roedd hi'n
goryrndeithio
gyda ni
yn
flynyddol, gan gynnwys y llynedd
yng Nghaerdydd a hi thau dros ei
flaw deg mlwydd oed. Bu Luned
hefyd yn aelod fIyddlon 0 Fwrdd
yr Orsedd am flynyddoedd.
A ninnau ar fin cychwyn tua'r
Bala, ble enillodd ei choron
Genedlaethol gyntaf yn 1967,
cofiwn amdani. Dioleh T. LIe\,' a
dioleh
Luned
am
eich
gwasanaeth
i'r Orsedd
a'r
Eisteddfod.
addfwyn

TYMOR PRYSUR I RHEILFFORDD
LLYNPADARN
Bu 2009 }'11 dyrnor prysur
iawn j Reilffordd
Llyn
Padarn. Mac'r cwmni )'11
talch 0 gael cydnabod y t)'1110l
PJ)' uraf crs 1990, a 11raI )'W
g\\'cld hyn 0 yst)'rie<.i y uynfa
ariannol. Bu'r trell bacll llyn
yn brysur yn cario pobl a bob
rhan o'r byd ar hyd Llyn
Padarn,
gan gario dros
80/000 0 dcithwyr
0 fis
Chwefror i ddiwedd Hydref.
Cynllaliwyd
nlfer
0
weithgareddau gwahanol yn
ystod y £l\\yddyrl, IllCgi::, Y r
Hel£a Wyau Pasg, PiClllC Tcdi
ac, yn newydd ar gyfer 2009,
Hella Calan Gaeaf.
Wrth gwrs, )rn ystod y
pen~o~au
~ydd i ddod
cyn y Nadollg bydd
ion

Corn
yn
ymweld
air
rheillfordd gyda phresantau
III i'r plant. Mae trcnau Sian
Corn cisocs }'1l l1awn ar gyfcr
eleni, ond l11ae Sian COI11 yn
galw cto yn 2010 a bydd hi'n
l)osib arcllebu ticedi 0 Fis
Medi.
Hoffai'r C\vmnl ddiolell yo
fawr iawn i bawb sydd wedi
Cli
cefnogi yn Y'ltod y
flwyddyn ac os am ragor 0
wybodaeth am y rhcilffordd,
y SlOP ncu'r
caffi, Yl1a
CY~"'Yllt\vchgyda David Tones
lleu Osian Tomos ar 01286
870 549.
Nadolig
Lla\\'en
a
Blwyddyn newydd dda i holl
dc.larllenwyr yr Eco oddl wrth
Rheillfordd Llyn P~darn.

)4 :luyd .fl\\ [, LlannerlS
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E. W. Pritchard
C~NTRAL GARAGE, Llanberis
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TIM PEL-RWYD BLWYDDYN 7

Pen-cogydd
'Wythnos Ni!'
Yn ystod wythnos 14eg - 20fed
Tachwedd
eleni
rocdd
'Wythnos
Ni' yn cael ei
chynnal, scf wythnos Plant 0
Bobl Ifainc Gwynedd. Un o'r
cystadlaethau oedd coginio j
bobl ifanc 14-19 ocd . Fel
gwobr roedd bwyty Plas
Bodegroes, ger Pwllheli, yn
cynnig wythnos
0 brofiad
gwaith,
Bu'n rhaid i'r cystadlcuwyr
ddyfeisio
bwydlcn
yn

hyrwyddo cynnyrch lIeoI. Y
rhai lwcus i gael eu dewis 0
ysgol Brynrefail
oedd Ilid
[ones, SiOl1 Evans ac Anya
Pnce. Cwahoddwyd hwy i'r
rownd dcrfynol yng Ngholeg
Menai i goginio un eitern o'u
bwydlcn. Ond, un ocdd ar y
brig, scf IJid Tones, gyda Anya a
Sion yn ages iawn iddi.

Ilid

ei phryd
tJtlcldLlg()1.

}'11 dQ11g0S

Llongyfarchiadau,
Ilyd,
a
phawb arall a yrudrechodd yn
y gystadleuaeth.

gemau cyffrous iawn yn erbyn
Ysgol Caergybi gyda chwarae
cystadleuol
dros
bell.
Rhagorodd tim B drwy'r gem a
churo 6-1. Roedel tim A ar ei
hol hi 0 3 i 1 ar yr 11311ller ond,
gyda chwarae
medrus
a
phenderfynol, daethant yn al ,1
churo'r gem 0 7 i 4.

Mae genod pel-rwyd Blwyddyn
7 wcdi dcchrau chwarac gernau
a hynny )111 Ioddhaol rawn. Yl1
ell gemau cyntaf yn crbyn Ysgol
Syr Hugh Owen bu'r gC1113Ll yn
agos dros ben, gyda'r ddau dim
yn gyfartal tan yr ciliadau olaf.
Yn anffodus colli wnacth tim A
o 8-7 a UII1 B 0 2-0. Cafwyd

DINORWIG
Marian Jones. Ftcn: (01286) 870291

Ilid, SiOIl

(IC

A11ya () Flwyddyn 10 gyda, gweddill y cystadleuwyr.

Cantrell ffilm a dynnodd o'r
daith honno. Rhoddwyd y te gan
Mrs Rose Cantrell. Cyfrannodd
yr aelodau £48.50 tuag at yr
Ambiwlans A\vyr i goffau priod
Mrs Hovle
a
fu
Iarw'n
ddiweddar,
Y r oedd yr aelodau yn hynod 0
falch a diolchgar 0 dderbyn £ 100
oddi wrth Gyngor Cymuned
Llanddeiniolen a £100 oddi wrth
Glwb Bingo Elidir, Deiniolen.
Defnyddir rhan o'r arian ruag ar
ofalu am y Gofeb i'r Chwarclwyr
a'r tir o'i chwrnpas.
TYMOR Y NADOLIG.
Air
Nadolig bron wrth y drws
unwaith eto, lle tybed aeth y
flwyddyn rnor sydyn? Yr ydym

PROFEDIGAETH. Yr ydyrn fel
ardal
yn
anfon
ein
cydymdeimlad llwyraf at Nancy
a Rita, ar golli ei rnam, sef y
ddiweddar, erbyn hyn, Mrs
Laura Williams, Tan y Fron gynt
ond a oedd, ers rhai misoedd
bellach, wedi carrrefu ym Mhlas
Garnedd, Llanberis.
Bu Mrs
Williams
farw yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor ar ddydd SuI,
29 Tachwedd yng nghwmni ei
merch, Rita. Pe buasai wcdi byw
tan 29 Chwefror, buasai yn 90
mlwydd oed.
1\ancy a Rita air teuluoedd all,
gobeitluo ~r cewch nerth oddi
uchod iddal ~.golled fawr yrna 0
golli mam a nain annwyl iawn, )'
golled fwyaf a ddaw i'ch rhan,
ond mae gennych gydwybod
tawel gan ichwi roi bob gofal a

yn anfon cyfarchion

wyl, a

hefyd ein cofion anwylaf, at Mrs
Alice Thomas, 1 Bro Elidir gynt,
ond sydd yn awr yn cartrcfu yng
Nghartref Plas Pen Gwaith,
Llanberis. Gobeithio y cewch
chwi N adolig Llawen.
Hefyd anfonwn ein cyfarchion

chariad
iddi yn ystod y
blynyddoedd a fu. Pob bendith
arnoch fel teulu.
CLWB
ORWIG.

)Tf

Dathlodd

Nadolig at bawb yn yr arda) a
gobeithio >' hydd i hawh fWynhall
yr \'vyl, ac y bu i 5allli:l gollo am Y

aetodau y clwb nawred penhl\.vydd y clwk yn ddi\.veddar
trwy fynd iU uaun ar Y UCI) U
Rhyd-ddll ; J..'eddgelerl, ac yna

mwyunau cinio aruucrchug ) ng

plant sydd yn dyheu am y
Nudolig, ac yn ci weld Y11 hir yn

Nshaffi G vvynnnt Vn yeyf.'lrfod
dlwcrnaf
dallgo~udL1
JOll11

dod.
Nadollg LlawCl1 i Bawb.

" acfo{~l [JUlr<'Cfta 1JCwyaay/~'J{cwyrUf Vcfa

FFRAMIA
Pare Padarn? Llanbgris
(01286) 870922
ff,

~'m1:1 C!C>"'
I

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

W\NW

Willl~m $Qlwyn, AQi;> PiQrcy, KQith 6QWl;n,

KQith Andrew ~ mwy.

Ar Ben Arail y Lein
ddylanwad ffactorau naruriol fel
y tymhorau ac yn arbennig y
tywydd, sydd tu hwn t i'n
rheolaeth.
Mae
pysgotwyr
profiadol, yn eu doethineb, yn
derbyn tyrnor sal. Gyda lwc,
2009
bydd tyrnhorau gwell i ddod.
Mae tymor arall yn dirwyn i Ond dydi'n aelodau sydd yn
byw ac yn bod ar Ian yr afon,
ben, gyda'r 'sgota yn gymharol
ddim yn wirion, ac er gwaetha'r
dawel ar hyn 0 bryd, ond mae'r
ffordd y bu'r awdurdodau yn
e tyniad i'r rymor o'n blaen
ceisio sicrhau'r cyhoedd fod yr
wrth i mi ysgrifennu.
Ond
hyn a welwyd yn Llanberis yn
blwyddyn oedd hon y byddwn
yn ei chofio am resymau ar ystod yr haf yn rhywbcth
wahan i nifer y pysgod a naturiol rydym yn gwybod nad
natur, ond difaterwch a blerwch,
ddalwyd.
sydd wedi achosi'r bygythiad
Eleni eto, roedd mantell wen
o eira dros y dyffryn ar mwyaf erioed i'n pysgodfeydd.
Roedd Llyn Padarn wedi ei
ddechrau'r tymor ar yr afonydd
a'r oerni yn amharu ar y dal; er lygru yn ystod y nawdegau. Mae
bod brithyll tlws wedi dod i law gwaith carthffosiaeth Llanberis
- fel pob gwaith tebyg yn y wIad
wrth iddi hi gynhesu. Erbyn i'r
-yn trin ein carthion yn 01 y
llynnoedd agor roedd gwanwyn
gofynion, a'r gweddillion wedi'r
wedi cyrraedd a bu pysgota da ar
Lyn Cwellyn, ac yn arbcnnig ar driniaeth yn cael ei arllwys i'r
llyn. Bymtheng mlynedd yn 01,
Llyn Nan tile, a'r llwyddiant
pan welwyd yr algae am y tro
yma yn ymestyn ymlaen drwy
fisoedd yr haf. Eto roedd 'sgota cyntat, dangoswyd mai ffosfad
ar lefel uwch nac a'i ganiateir yn
brwd ar Lyn Dywarchcn
0
y gweddillion
yma oedd yo
ddechrau'r tymor yn diddanu'n
llygru'r llyn. Fe osodwyd offer
aelodau a nifer 0 ymwelwyr.
tynnu ffosffad yn Llanberis er
Erbyn rnis Gorffennaf roedd
diwedd
ar y
scwin yn ymddangos yn rhai 0 rnwyn rhoi
broblem.
byllau'r Afon Llyfni a chafwyd
Mae'r Gymdeithas wedi bod
digon 0 ddwr i ddenu mwy o'r
yn wyliadwrus ac, ar ddiwedd y
mdr ar bob lli. Roedd y 'sgota
nawdegau,
dangosodd
nos yn boblogaidd eto a sewin
bras wedi eu dal, ond bod y astudiaeth pellach fod ecoleg y
niferoedd efallai yn llai nac yn llyn yn awgryrnu bod ffosfad yn
dal i'w lygru. Rydym ni fel
ystod 2008. Unwaith eto, mae'n
swyddogion
y clwb wedi
bleser
cael
adrodd
bod
aelodau'n dal eog a sewin yn mynegi ein pryder dro ar 01 tro
dros
y blynyddoedd.
Ar
Afon Gwyrfai. Efallai bod mwy
ddechrau 2009 eto roedd yn
o 'sgota wedi bod ar ei glannau
wedi'r straeon am lwyddiant y rhaid tynnu sylw Asiantaeth yr
Amgylchedd at ein pryderon am
Ilynedd.
safon y dwr yng nghyffiniau
A'r Afoo Seiont? Mae'n rhaid
gwaith
caIthffosiaeth
son yn g)rn taf am y se\vin
Llanberis,ond
doedd
dim
anferth a ddaliwyd gan Hefin
cydnabyddiaeth
bod unrhyw
Huws ar ddWr mawr ar ddiwedd
broblem. Yn ys[od y gwanwyo
Awst, a'i 10ngyfarch ar y gamp.
gais eto am
Yn pwyso un p,"vysar bym theg a fe wnaethom
wybodaeth ynglYn a chynnwys
deg owns, ac yn \vyth mlwydd
yr hylif oedd yn mynd i'r llyn) a
oed, wedi claddu bum gwaith.
chawsom ein sicrhau y buasal'r
Dyma'r sewin mwyaf mae'r
ffigyrau ar gael i ni eyn hir ond,
aelodall'n ei gofioln dod o'r afon.
er ail geisio, oi ddaerh y
C.afwyd ambell eog yn ystod y
cyfnod hcfyd ond crbyn mis wybodaeth. CyrhGeddodd gwres
yr haf a'i dyddiau hir ac fc
Medi roedd y gla\v hollhwysig
ddacrh yr algae g)vyrdd-las i
wed; arafu a bu h3' hach
Mlhl1n~cl yn cra~u'r gIal1llClU(lID flode\loJn ddyddiol. lir gwaetha
gOllYb y lIyJl~ a'r ffairh bod y
vvythnosau b . .lUae'r ~ychder
brobl~m
bellach
yn wel~d(\1 i
\vedi ymesryn hyd Cl1ll01 Inii5
btlwlJ, rocdd yr 1\i)iaD£tlclh yn
I-lydrcf !1C yn s~om ~ b:lwb oedd
vn cu.rych ymlacll ar gci~io nudo parhAll ~ wadu bod Ilorhyw beth
eoo nC\.1 cldal.l o'r It;. Mae IIG,ver o'i Ie ac 111airIlyfcddod naluriol
o'r a.elodau ncb [YIlt] lit Ian yr oedd yr al~ae. £r hod dWr pob
llyn lllYIlyllu arall ym mhob
afon rn rst.od rr 'WythnosGu
dyffryn o'n cwmpas yo el~r f~l
uwy[na. ein cyfnocJ
m\vya[
pry~"1" 1~1 i\,lc,". Ond, cr IITisidl [l011 haf crs cyn cof.
aw!l~rh!l>r Riom. m!le DY~llO[Wvr ErbYl1 llyn ,"QcdJ y C-ymcle:th8s
)'Y\iui
\liruy"
~"iQwg bQd w~di Cg~, cymor[h cytreirhlol
hun :FiDl1 L\lgal a philo YVllilwLh y
llwyddi9.nt hefo'r ~nW!\lr yn
dCtlb)rnllOl ar saw1 ffactor, Mac corff yma dda.tgat11ad {111 W~~~
flliil
Gorffcllilaf
fc
t;rrn 0 jwc rn beJp? n hod yn y }(ID
m!ln lllwn DID Lld9\U'f IJVSllOcJ. ne'\V~chodd y stor;.
Ar DClVClCl I.lun roedd y
ond mUi'r \lJfr\J~wg d~n
D"ily p(l~r yn adrodd bod yr

ADRODDIAD
BLYNYDDOLY
GYMDEITHAS,

Asiantaeth
yn mynnu
mai
rhywbeth naturiol oedd yr algae
ond, yn di1yn datganiad Fish
Legal, roedd Daily Post )r dydd
Mercher yn dweud fod yr
Asiantaeth bellach yn 'cyfaddef'
bod ffosffad yn llygru'r llyn ac
yn debygol 0 fod yn gyfrifol am
yr algae. Y n 61 Fish Legal,
ymddengys bod dwy o'r dair
peipen sydd yn gwagio i'r llyn
ddim yn cael eu monitro 0 gwbl,
ac ar brydiau yn osgoi'r offer
tynnu
ffosffad.
Llygredd
parhaol, efallai, dros gyfnod 0
flynyddoedd.
Blynyddoedd
sydd wedi cyd-fynd a lleihad yn
nifer y sewin, diflaniad yr eog
yn yn yr haf ac, wrth gwrs,
mae'r
torgoch,
rhan
o'n
hetifeddiaeth
unigryw yn yr
ardal, yn cael eu difa 0 flaen ein
llygaid.
Petai rhywbeth
tcbyg yn
bygwth Gwalch y Mor yn
Nhremadog, neu hyd yn oed
gwiwerod eoch ar Y nys Mon,
tybiwn na fuasai diwedd ar y
stori. A beth fuasai wedi
digwydd oni bai bod criw 0
bysgotwyr wcdi m}'nnu tynnu
sylw at y mater? Me"'D ardal
sydd yn dibynnu cyrnaint ar
ymwelwyr
yn rnwynhau
ci
harddwch a'i glendid naruriol a glywsoch chi unrhyw son gan
yr awdurdod lleol, neu fudiadau
twrist.iaeth , neu hamdden
ac
awyr agored, neu unrhyw gorff
arall 0 gwbl yn ardal Llanberis
am
y llygredd
dros
y
blynyddoedd? Mae lIe i ddiolch
i Alun Ffred Jones, sydd wedi
ein cefnogi a hefyd i Fish Legal,
a gobeithiwn y bydd cyfraith
gwlad yn arwain at unioni'r
cam.
Oes unrhyw newyddion mwy
gobeithiol? Wedi blynyddoedd
hir, mae ailgodi Melin y Cim
ym Mhontllyfni
wedi
ei
gwblhau. Prynwyd yr adeilad
gan
y
Gymdei thas
rai
blynyddocdd yn 01, ac mae)r
gwaith
atgyweirio
ac
adnewyddu
wedi
cymeryd
dipyn mwy 0 amser na'r disgwyl
am sa,vl rhcswm, ond bellach
mae'n cynnig llety gwyliau heb
ei ail ac wedi bod YD llawn o'r
wythnos gyntaf y daeth ar gael
a.r ddechrau'r haf. I lawer aelod
sydd yn anghyfarv"ydd
efo

gwaith y pwyllgor a'r clwb mae

wedi bod yn anodd deall ar
brydiau beth oedd pwysigrwydd
y
cynl1un.
Be11ach,mae'r
we1edigaeth wreiddiol yn dwyn
ffrwyth. Wrth osod y Felin
rnae'r Gymdeithas yn sicrhau
ffynhonnell newydd 0 incwm a
fydd ar wahan i'n prif incwm,
sydd yn ddibynnol ar werthiant
tocynnau. Mae cosrau ynghlwm
yn y gwai th, a dyledion eraill yn
faich ar y clwb yn dilyn ein
pryniant
o'n dyfroedd
a'n
hawliau dros y blynyddoedd
ond mae Melin y Cim yn ased
parhaus sydd hefyd yn dechrau
lleihau ein dibyniaeth ar dill
aelodaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r
gwaith trefnu sydd wedi bod yn
gymhleth
a diflas wedi ei
ysgwyddo gan ein ysgrifennydd,
a oedd yn dal i gredu er
gwaetha'r
anawsterau
a
wynebodd.
Rydym
yn
ddiolchgar
iawn iddo, yn
ogystal ac i bawb arall a
gyfrannodd
eu hamser
a'u
hymdrech ar hyd y ffordd. Bu
llawer 0 waith ym misoedd
cyntaf y gosod hefyd gyda mynd
a dwad di-ddiwedd, nid yn unig
gan rai o'r swyddogion ond
hcfyd y gwragedd, ac mac ein
diolch hefyd i'r criw gweithgar
yma. Mae ein dyfodol fel
Cymdeithas tipyn mwy sicr yn
sgil llwyddiant y fentr yma,
sydd yn beth braf i'w adrodd
wrth gloi adroddiad b1ynyddol
digon cymysg ei chynnwys.
Diolchaf ar eich rhan i bawb
sydd
wedi
cyfrannu
at
weithgareddau'r Gymdeithas yn
ystod y flwyddyn, ~r trysorydd, y
cyfarwyddwyr
ac aelodau'r
pwyllgor, yn ogystal a'r rhai
sydd yn weithgar tu 81 i'r llenni
yn clirio a chynnal y glannau a'r
cychod ac yn trefnu tocynnau i'r
siopau.
Diolch
i'r
ddau
unigolyn sydd wedi cynnal ein
gwefannau. Hoffwn ddiolch yo
arbennig
ar
ddiwedd
y
flwyddyn i'r ysgrifenoydd am ei
\vai th yn 2009.
Ar ran y Pwyllgor
a'r
swyddogion hoffivn gynnig y
dymuniadau gorau i chi a'ch
teuluoedd dros y Nadolig a'r
Flwyddyn
Newydd, a phob
hwyl gyda'r enwair yn 2010.
RORTN PARRY

9{adofig L[awen a fJJ{w:;tU!Jff r:A&'WJtft{ rntfa
oddi wrl:h bawb yn siop

LONDIS
y gworth gor~~'nIleol
• DIOICh am uiGh Gufnogtluth yn YGtod Y flvvyddyn
• Dewis da 0 fwyd a diod i ddathlu'r Wyl 0 ben
Doro tan yn hvvyr y nOiil

ANRHEGION CHWARAEON Y NADOLIG

A

Beth
ydy 0 am dimau
Llanberis dros y blynyddoedd
pan y mae tlws pel-droed i'w
hennill?
Mewn
tymor
siomcdig hyd yn hyn, ble
llwyddwyd i ennill un gem
gynghrair yo unig, mae'r tim
ifanc yma wedi cyrraedd yr 16
olaf yn Nhlws FA Cymru. Ac
am sgalp!! Ar gae trwm
drybeilig y gwrtbwynebwyr
oedd ceffylau blaen cynghrair
y Welsh Alliance, Rhydymwyn
- ffefrynnau am y Tlws yn 01
rhai. Tim corfforol iawn yw
Rhydymwyn, gyda record gref
o beidio ildio goliau. Acthant
ddwy gol ar y blaen ond yna
daeth
greddf
cynhenid
Llanber i'r adwy. Buasai son
am y gic gosb i unioni'r sgor yn
yr eiliadau olaf yn wych am
IWI,at happened next?' Diolch

fyth na allai'r dyfamwr fetbu'r
llawio yma! Sgoriodd Dafydd
Hughes,
Yna Ilwyddwyd
i
gadw'i pennau- a 'u traed - a
chyda dwy arbediad Darren
Owen yn y gOI, profodd cic
gosb Dafydd Jones yn ddigon i
danio'r dorf. Erbyn i chwi
ddarllen
y llith yma bydd
Llanber yn gwybod pwy fydd
eu gwrthwynebwyr
ym rnis
Chwefror.
Gobcithio
y
cawsant gem gartref.
Yr unig gwpan genedlacthol
i ddod i Ffordd Padam oedd
cwpan Pantyfedwcn yr Urdd
sawl tymor yn 01. Buasai rhai
o'r garfan gyfredol wedi bod
yn ddigon ifanc i chwarae yn y
tim hwnnw. Ydy hanes am ail
adrodd
ei
hunan.
Llongyfarchiadau a phob Iwc i
Euron Davies a'i garfan.

Ddechrau'r
mis,
mewn
cyfarfod
yn
y
Bedol,
gwireddwyd breuddwyd rhai
pan sefydlwyd
cangen
0
gefnogwyr
Abertawe
- y
'Swans' - sef Jacs y Gogledd.
Roedd cymysgedd 0 acenion
i'w clywed a'r brwdfrydedd
amlwg dros y clwb yn amlwg.
O'r fagwraeth
ar derasau
cyntefig
y Vetch hyd at
foethusrwydd y Liberty roedd
y storiau, yr atgofion
a'r
dadansoddi yo llifo.
Cnewyllyn y garfan yw'r
criw 0 Gwmtawe sydd wedi
ymgartrefu ym Mro'r Eco ers
sawl blwyddyn bellach. Ar y
nos on roedd yr ysgrifennydd
etholedig yn gallu cyhocddi
fod tua 40 0 gefnogwyr 0 fewn
cyloh
0
10 rmllrir
0
GaC'rnarfon. Sail gadarn ar y

cefnogwyr
at ci gilydd. I'r
perwyl yma, bydd y cyfarfod
nesaf yn y Bedol
- nos
Fercher,
Ionawr
13 am
7.3Opm.
Bwriad arall y gangen yw
Iledaenu'r
defnydd
o'r
Gymraeg wrth drafod ac yn
cu cyfraniadau i fywyd y clwb,
gan gynnwys
rhaglenni
y
gem au. Gallwch ymuno yn y
trafod a'r tynnu coes drwy
ymweld a safleJacs y Gogledd
ar Facebook.
Yn naturiol, prif bwrpas y
gangen yw cefnogi'r Swans.
I'r perwyl
yma
bwriedir
trefnu bws draw i Sheffield
Wednesday ar ddydd Sadwrn,
Rhagfyr 19. Os oes gennych
ddiddordeb gellir cael mwy 0
fanylion
gan
un
0 'r

felly.

acchrau

Ymfalcb io

hefyd 0 bilel y blacn ar yr hen
elyn traddodiadol - Cardiff
City - ar :lC' odd: ar r macs! I

niwtral braf fuasat g:welu y
ddau dim ytt C'~gyn ~'r Br:r
AJrun -

t""iQ'r

udraif;; ,0

swyddogion.

Cudei,)'dd; Gcraint
George
(Drynrefall) 01286 872306
Ysgrifennvdd: Russell Williams
(Llanrairpwll,

07894070.170
Try <:n "yJJ:
(Bethel)

tawn.

llJ,p()/u,,.

Ax fur y BvJvl I-Q~Qg y
tarlPr tawr yn l!yhwflln. w~di
c! cbr.1'l'rchu
oUt, SWll1ni
:lllwl.Oj·MwI_ Cat-odd y t9n~r
Crr" s,lw cyfr)'nout yn y
Remttu pi~og~. y l!oh!lith yw
boJ)' funer jll. d~,,\+mwy .at)'T

M\iilyr

Jcho~.
't\.t \11 i'l" ;,~Crdl\J
aytHd~ith!\C:l\l

earfUll

mutJ

Ill"C

clCcn

g"C'f. J;~J rnh
trafod lirnilU,
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a
pllcnLlcrfYllilldllU
ilmh~us yn rhan .,ah,riol ran JJaw
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Rhys

vc,

ar

I F.I.RA. - rhoddi caniatad i
ddefnyddio
tystiolaeth
technoleg ar y lefel uchaf.
I Warren Garland - cael Gavin
Henson yn 61.
I Rafael Beni tez - hen fideos 0
gyn-dimau Lerpwl i'w atgoffa
o'r
math
0
bel-droed
a
ddisgwylir yn Anfield.
I Wrecsam - yr un gyrrwr bws
i'w gyrru i'r un meysydd am
dymborau i ddod!
l'r Sgarlets - map o'r gogledd
i'w hatgoffa ein bod yn rhan o'r
'rhanbarth' .
I Brian Flynn - diolch mawr am
gynnaJ fflam gobaith.

CWIS NADOLIG YR ECO
1. Ym mha ddinas mae maes
criced NEW LANDS ?
2. Pa un yw'r unig glwb rygbi
o Gymru i gyrraedd rownd
derfynol Cwpan Rygbi
Ewrop?
3. Y m myd y campau pwy 'j\V
chwaer capten tim peldroed Dinas Bangor?
4. Ar pa glybiau yng
Nghynghrair Pel-Droed
Cymru mae a) Derek
Brazil; h) Mark Jones; c)
Alan Morgan yn rheolwyr?
S. Pa dri 0 fyd a campau a
ddefnyddir i hysbysebu
Gillette ar y teledu?
6. Ym mha stadiwm
chwaraeon )T ceir Hill 16 a'r
Canal End?
7. Beth V\v enw'r stadiwrn
tennis yn Efrog Newydd ble
cynhelir Cystadleuaeth
Agored yr UD?
8. Pa wlad enillodd Cwpan y
Byd Golff yn 2009?
9. Pa wlad mae'r cricedwr
Angelo Mathews yn
gynrychioli?
10,Ym mha stadiwrn pel-droed
y trechodd y Cf)'SaU Duon
yr Eidal mewn gem rygbi yn
#

ddiweddar?

11.Pa dim pel-droed
Ewropcaidd sydd ag enwr
mudiad UNICEF ar eu
crysau?
12.Trevor Steven yw'r unig bel-

(DClIICI)
Noc:on hwyliog [u'1' noson
"Kvrlagol, ia (lhrutJijO i C11wl
ymltHO. V t1l)d - gweld y ["}nE'r
)'11 ~yhwf..n yo Old Trafforll t
Dillry~

At1fil\ld. Ottld bra{ fU:lc:a~
Oylloclllli, .RocddWll i YIIU.·
V~.)' C~)8".a("a".'8I1C11,
- j'y f/tI!IVIII

''0: 't" nll,t"el. K~r'0l.t'lCII
•.
Ca~lllvt1P', I) '" Jilf!'" fllP,I,
i '.¥ xul (/.(1'"""101 iurciJ.

droediwr Seisnig i ennill )'
Bencampwriaeth Bel-droed
rnewn tair gwlad wahanol.
Gyda pha glybiau?
13.Sawl gwaith yr enillodd
Michael Schumacher
Bencarnpwriaeth Rasio
Formula I?
14.Beth yw enw'r maes rasio
ceffylau newydd yn Sir
Gaerfyrddin?
IS.Yo ei gem gyntaffel
rheolwr Lerpwl collodd tim
Bill Shankly 4-0 gartref Yn
erbyn pwy?
16.Pwy sgoriodd y gol y
rhoddodd Thierry Henry
'help llaw' i'w chreu?
17.En\vch y 7 chwaraewr 0
Glwb Rygbi Cymru
Llundain yng Ngharfan y
Llewod yn Seland N ewydd
yn 1971?
18.Pa ddau 'fatiwr' achubodd )r
gem brawf griced i Loegr
yng Nghaerdydd yn erbyn
Awstralia?
19.Pa record i gynghrair
Cymru y sefydlodd Marc
Lloyd Williams ym
Mhorthmadog vn
ddiweddar?
20.Pa ferch sydd wedi ennill
Pencampwriacth Senglau
Wimbledon y mwyaf 0
weithiau?
ATEBION (I'w gweld ar waelod
tudalen 5)
•

SWYDDOGION JACS Y GOGLEDD

IIarris
Fact'['lIok:

I John Toshack - perl fawr i'w
atgoffa fod system y 'diamond'
yn siwtio lim Cymru.
I Lanberis - Tlws yr RA. Dyma
beth fuasai llwyddiant.
I Lanrug - cysondeb, i weld os
allwn gael dyrchafiad i un 0
glybiau'r fro.
Hot Dog a nionod fawr i holl
wirfoddolwyr
Llanrug
a
Deiniolen
a greodd, gyda'r
plant, gysiadleuaeth Tlws yr
Eco 2009 - yr orau eto.
I bawb sy'n cynnal ystod eang 0
chwaraeon yn yr ardal yma,
llawer 0 ddiolch a N adolig
Llawen.
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