
unwaith eto i'w wneud yno.
O.N. Bydd y ffilm "Clash of the
Titans" yn cael ei rhyddhau
ddechrau fis Mawrth. Sgwn i
fydd hi'n bosibl adnabod rhai 0

bonciau'r chwarel ynddi?

o fewn bro'r "Eco", mae Cyngor
Cymuned Llanberis wedi elwa,
gan dderbyn swm sylweddol
tuag at wella cae chwarae Fron
Deg.
Mae Cyngor Cymuned Llanrug
hefyd wedi elwa'n sylweddol,
gan dderbyn arian tuag at wella
cae chwarae PwU Moelyn, fydd
yn cynnwys mewn-lenwi, offer
newydd ac ail-osod llwyhrau.
Yn ogystal, derbyniwyd arian
tuag at gyhoeddi pamffled ar
lwybrau cyhoeddus )' plwyf
(iebyg i'r un a gynhyrchwyd
eisoes gan Landdeiniolcn). Mac
Band Arian Llanrug hefyd wedi
derbyn nawdd i brynu offer ar
gyfer eu eanolfan newydd.
Yn 61 a ddeallwn, mae'r anan a
dderbyniodd y prosieetau hyn
yn golygu dros £20,000.
Llongyfarehwn ein cynghorwyr
cymuned (sy'n rhoi eu hamser
yn hollol wirfoddol) ar lunio
ceisiadau oedd )'0 amlwg wedi
perswadio'r "gwyr deeth' i
gyfrannu'n hael tuag at y
prosiectau ileol.
Er fod deugain mlynedd
wedi mynd heibio ers i
chwarel Dinorwig roi
cyflog byw i rai 0 drigolion
y fro) mae'n amlwg fod
ar ian i'w wneud o'r gaTreg
las 0 hyd. Brysied y dydd
pan fydd ffilmio

• Hanes Deiniolen - buddugol yn y
'steddfod

• Aduniad Parti Eryri

• Calonnau carreg i ddathlu cariad

• Hanes cantores leol

Yn y rhifyn hwn:

G(11101(([11 I1tJW).'(Jd t1t111dMan U£zQru.'(

i rannu'r arian a ddaeth 0

ddefnyddio tir First Hydro, sef
hen chwarel Dinorwig, gogyfer
a ffilmio "Clash of the Titans".
Ffilm yt.v hon yn ail-greu hanes
Perseus vn ceisio achub•
Andromeda, a threuliodd dros
ddau gam 0 bobl ddcg diwrnod
yn ffilmio yn yr hen chwarel.
Rhoddwyd hwb 1 economi'r
ardal gan )' rnewnlif hwn 0
arian, a bellach, elwodd
gwahanol fudiadau 0 fewn
ardaloedd ein cynghorau lleol ar
haelioni First Hydro yn
dosbarthu'r £50,000 a addawyd,

Yn rhifyn. Nadolig yr "Eco'
roedd Ilun 0 gamelod yo
Ninorwig, ond dim son am wyr
doeth. Bellach gallwn ddatgelu
fod y gwyr doeth wrthi'n brysur
ar y pryd yn didoli ceisiadau
am nawdd gan wahanol
gynghorau cymuned ardaloedd
chwareli llechi Gwynedd.
Roedd hyn yn sgil y wybodaerh
a roes yr "Eco" ar ddalen flaen
rhifyn Tachwedd y llynedd, yn
datgelu fod tua £50,000 0 arian
i'w glustnodi gan First Hydro ar
gyfer gwahanol brosieetau.
Addewid oedd hwn, wrth gwrs,

CYNGHORAU LLEOL YN ELWA
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• Pob moth G ddodrefn fy
• C:@gin, IstafQl1 tyw, 110ft'
• Prisiau cystadlQuGI
• Carpedi, LI@nni a
Llorinu Pren

Ffon! (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
($gfle'r hen Nelson) CAERNARFON

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

POB CYFLE

I

£5: Goronwy Lewis, 13
Stryd Ceunant, Llanberis;
Mair Jones, 19 Maes Padarn,
Llanberis; Mrs Laura Parry
Jones, 30 Llys Y Foel,
Caernarfon, er cof am
Norman Francis Hughes,
Llanberis; Mrs Enid Jones,
Delfryn, Ffordd Capel Coch,
Llanberis; Elizabeth Foster,
98 Pentre Helen, Deiniolen;
Eirwyn Williams,
Llwyncoed, Cwm y Glo;
Dilwyn a Rhian Roberts
Jones, Gorwel y Mor,
Waunfa\vr.

£10: Heulwen Edwards,
Stryd Fawr , Llanberis; Ann
Pritchard, Madryn, Stryd
Newton, Llanberis; Mrs
Dilys Baylis, Plas Pen
Gwaith, Llanberis; Er cof
am Mrs Laura Williams, Tan
Y Fron, Fachwen; Di-enw,
er cof am John Hen Lon;
Beryl Griffiths, S Maes
Gwylfa, Deiniolen; Nancy
Williams, 10 Rhes Marian,
Deiniolen; Lleufer a Nelma
Pritchard, Stad Croes y
Waun, Waunfa\vr; Liz ac
Eric Jones, 2S Bryn Tirion,
Penisarwaun, er cof am Mrs
Gwyneth Jones.

£20: Cathryn James, 1Rhes
Efrog, Llanberis; Merfyn a
Rhiannon Hughes, Clawdd
N ewydd, Llanrug.

£25: A]ice a Dafydd Morris,
Caer Waun, Penisarwaun.

RHODDION

9 Rhos Rug
Uanrug Cat,."arfon

A LLORIAU

YSTAFELLOEDD
YMOLCHI

CEGINAU

D 1~I~el] 0 leS

Con racti r Ii. 'lsio

ELIN MAJR JONES

Bryn Dinas
5 Ffordd Coedmor

Bethesda
LI~S7 3DP

brvn dinas05(u hotrnail.com•

Annwyl Olygydd
Rwyf yn fyfyrwraig ar fy
nhrydedd flwyddyn yrn
Mhrifysgol Bangor ac yn astudio
cwrs 'Astudiaethau Plentyndod'.
Rwyf wrthi ar hyn 0 bryd yn
ysgrifennu traethawd hir am
lwyddiant Llyfr Mawr y Platz! ac
eisiau darganfod pa mor
boblogaidd, mewn gwirionedd,
ydyw'r llyfr heddiw,

Os y gwyddoch chi am
unrhyw weithgaredd (e.e.
Sioeau, caneuon, dramau ayyb)
neu os ydych wedi ymwneud
mewn unrhvw ffordd a-chynnwys a chymeriadau'r llyfr,
mi fyddwn wrth fy modd yn
clywed gennych. Ydi'r straeon
yn cael eu defnyddio yn eich
ysgolion? Beth }'\\o barn plan t yn
eich teuluoedd ac yn eich
ysgolion am y llyfr? Beth yw eich
aigofion Chi, eich rhieni, eich
neiniau a'ch teidiau am y
storiau?

Diolch am eich amser
Yn gywir

z

DEINIOlEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNAEFAIL: Mrs Lown prys aoberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned larsen,
Bodafon, Ceunan! (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Ins Rowlands.
Glanrafon (872:>75)
DINORWIG; Manan Jones. Mlnallt.
7 Bro Elidlr, Dlnorwig (870292)
LLANBERIS: Owynelh ec [ilIOn Roberts.
SWn-yGwynt ~870740)
LLANRUQ; Eryl F\OlJtJrt;), J B.ryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS, umoe vone;), (j Ndlll
frynnon (Or IOlD)
't:NI~AHWAUN!Mr~Ann~va.ns.~ychart.h I
(972407~
TAtJ_.V-~O~O:Min!">Anwen r>arry, I
A....I-y-Bryn (97~2761

WAUNFAWfti MIi'J Nan nccens, ramam
YVuunrowr (O:JU:lTD)

Oeddech chi'n filwr, yn forwr,
neu'n aelod o'r llu awyr yn ystod
yr Ail Ryfel Byd? Oeddech chi
adre yn gofalu am )1 teulu, neu'n
gofalu am gleifion? Oeddech
chi'n gweithio mewn ffatri arfau,
oeddech chi'n aelod 0 Fyddin y
Tir? Oeddech chi'n 'ifaciwi', )'11
wrthwynebwr cydwybodol neu'n
'Bevin Boy'? Sur ocdd bywyd
yma yng Nghymru rhwng 1939 a
1945?I Mae Cwmni Da wrthi yn

I paratoi cyfres 0 raglenni i'w
dangos ar S4C: yo adrodd hancsI yr Ail Ryfel Byd - trwy eiriau'r
Cymry fu'n ymladd ynddo ac yn

I byw drwyddo. Beth bynnag fo'ch
slori, hoffwn yn Iawr iawn gael
clywed gcnnych.

tlefyd, oes oes gennyc.b yn
c~ch mcddlanl "nrllyw Iuniuu,
tythyrau neu ddvddisduron
l:ymraeg yn adrodd hurrcs
p~nhynMncu gyfdill yn ystod y
cyt'nod rhwt\g 19~9 a 194~}
hoftwn i ~11i eJ'Gyllru it ml O~

Yg"'I~N NC~A.I! zweiwcn vn dd~_
pwwnyaa f IfJvv'r C"111'\"'~11wncud 11)'TIDY trwv

QOlvOVl!l!left ~Al'thnA!lol Y~l!rlfennu !It (:wmn ~ D:l7 Cae
NOG OUL Zl GNWffiROH Ll4irnQr, Lon farc~ Cacrnarlon

I_f)) lHH! ttWy fTon;o (012Q6)
9; ~YY01rtGnyn 008 5

OAW', ,hifyn negal olr waSQ 68 JOO~ nell If\VY ebo~rlO
., m!l.li.f\!1t'ry-jon~{{lc\'..mn~da.lv.

NQ§ IAU MAYfftTN 4 Gan cllrych yml(ien al 1!9.el
rtyddlad eo.od

NO&) OUL GtiVVEfROH 28 1 ~lywed sennych yn fuan,
..__~_ dliad~"aLlanrus_---J 1 Yn gy\Vlf

CwmniDa
Cae Lienor, Caenarfon

LLEISIAURAIL
RYFELBYD

JOlL'-; PRITCHARD

CADEIRYOD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Odol, Sethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eifionroberts132@btinternet.com

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

TREFNYDD GWERTHfANT POST
Olwen Hughes, Elthinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD 8WNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Sro Elidir,
Oinorwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i

alwenaowen@gmail.com
neu Tlr larll, Llandwrog LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWVODOGION A GOHEBWVR

Cilfynydd
Llanberis

I Ymgyrch Plentyn. y Nadolig
Diolch yn fawr iawn i bawb a
gyfrannodd at Ymgyrch Plentyn
y Nadolig eleni eto, un ai trwy'r

I ysgolion lleol neu trwy'r capeli
I a'r eglwysi. Unwaith eto,
anfonwyd cannoedd 0 focsys o'r
ardal, ac mae'r gefnogaeth yn
parhau. Diolch hefyd am yr holl

I roddion ariannol a dderbyniwyd
I tuag at y gwaith.

I
Mae'n debyg i lawer ohonoch
weld y rhaglen deledu a
ddarlledwyd ddechrau Ionawr a

I ddangosai daith rhai o'r bocsys.

I Dilynwyd y bocsys hynny 0 sir
Fan i Romania, ac roedd yo dda
gweld y crocso a gai'r anrhegion

I a'r pleser a gai'r plant wnh eu
derbyn.
Diolch eto am eich cefnogacth,
ac edrychwn ymlaen, os byw ac
iach, at ymgyrch ':tr Nadolig
nesaf.
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Argraffwyd gan Wasg Owyfor
Penygroes 01286881911

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

I
._1

Rhif Ffon-
674839

81e Cysylltu a--
Llanrug Goronwy Hughes

Oyddiad Gosod Dyddiad Plygu

Sui 28 Chwefror lau 4 Mawrth

- --.-
Rhlfyn Dyddiad Copi- - -
lonawr Sui 31 lonawr

GAIR 0 DDIOLCH

-...



MYNNWCH Y GOHAU
o~wel-lATOM "II!

rr wyn uoot mwyaf bIClOUO.
~elslg canrsr

CIQOGddparod iw bwyta
Archobion ar oyler y rhewglst

London House,LLANRU~

Ffon~
(01286) 873574

PEN CIGYDDION y tiRO

WfiVELL·S
Bryn ae Anggla Williams

Perchnogion Newydd!
yn parh~,.(r traddodiad 9wych

CLWBCANT
Enillwyr Hydref oedd: £31.50:
(98) Kathie Jones, Maes y Dref,
Clwt y Bont; £18.90: (21) Pat
Jones, S9 Glanffynnon, Llanrug;
£12.60: H.W Sutherland,
Penybont, Dciniolen. Enillwyr
Tachwedd oedd: £31.50: (128)
Mr O.S. Roberts, Hafod Wen,
Llanrug; £18.90: (60) Rhian E.
Owen, d/o Ysgol Brynrefail;
£12.60: D. a C. Williams, Meini
Gleision, Brynrefail. Enillwyr
Rhagfyr oedd: £31.50: Mr E.
Williams, 77 Pentre Helen,
Deiniolen; £18.90: (178) Delyth
Tomes, Haulfryn, 7 Stryd
Charlotte, Llanberis; £12.60:
(24) Menai [one , Bronallt, 4 Tan
y Buarth, Bethel.

_... " .• •_._ ....

QLWVDDVN N&;WVDD DDA
1 CHVVI Oll

C~J:N lLWVD
LLANRUG
ffOn H7ZZ63

GVVERTHYVYR llEfRITH

DYMUNA
GWYNFA A MARGARET

PRITCHARD

Nos Lun, 14eg 0 Ragfyr 2009,
cynhaliwyd Gwasanaeth
Carolau Blynyddol yr Ysgol. Yn
anffodus eleni bu'n rhaid cynnal
y gwasanaeth yn neuadd yr
ysgol oherwydd y difrod i do
Eglwys Sant Padarn, Llanberis.
Gwnaethpwyd casgliad ar y
noson, gyda chyfanswm 0
£300.00 yn cael ei gyfrannu gan
y gynulleidfa. Rhannwyd y
casgliad fel a ganlyn, £200.00 i
Gymorth Cristnogol a rhodd 0
£100.00 i Eglwys Sant Padarn
tuag at gostau atgyweirio'r to.

GWASANAETH
CAROLAU

....

PLYGU RHIFYN Y NADOLIG

Ann Jane Evans, gweithiwr maes Cymorth Cristnogol yn derbyn
siec am £200.00 gan Sion Elwyn Hughes, dirprwy brif fachgen yr
ysgol, gyda chynrychiolwyr o'r 6ed dosbarth.

newydd.
Y digwyddiad nesaf fydd

Raffl Pasg yr Ysgol, lle bydd y
llyfrau raffl yn cael eu gwerthu
gan ddisgyblion blynyddoedd 7
i 9 a bydd y ticedi llwyddiannus
yn cael eu tynnu ar 31ain
~\1a\.vrth 2010. Y gwobrau yw
£100, £75, £50.

Y mae'r Gymdeithas
Cyfeillion yn awyddus iawn i
groesawu aelodau newydd ac
aelodau newydd hefyd i'r Clwb
Cant. Os oes gennych
ddiddordeb yn nyfodol eich
plentyn a'r ysgol cysylltwch a
swyddfa'r ysgol am fanylion
pel1ach. Nid oes ond trr
chyfarfod y flwyddyn ac mi
gewch groeso cynnes yn y
cyfarfod nesaf ar nos Fawrth
11eg Mai 2010 am 6-30yh.

Ut\M 1. J:fAt'M Qt'V" Ate"
LLAHAUG

Ff~ni(01iO~)~741e3
(058Q) 8Q9901

CY"'Yr'chion COQd·
G~tiAU,I=f~r\~u~ae gtl
nrn nncrau cy~t~dIQUOI

-GWYNANT
PIERCE

Medi 2008 - £2000 tuag at
Sustem Monitro CCTV ar dir yr
Ysgol.
Medi 2008 - Sustern Dwr Yfed
Wedi'i ffilrro yn yr Ysgol.
Mai 2009 - Offer Sain Newydd i
Ncuadd yr Ysgol
Medi 2009 - £2000 tuag at
scfydlu ystafell ffj trwydd

Dyma'r enw a fabwysiadwyd
gao gymdeithas rhieni ac
athrawon Ysgol Brynrefail.
Maent yn trefn u nifer 0
weithgareddau cymdeithasol ac
addysgol yn ystod y flwyddyn.
Dros y blynyddoedd maent
hefyd wedi codi syrniau
sylweddol 0 arian i helpu i
brynu offer ac adnoddau i'r
ysgol, ac ymhlith y gwelliannau
hyn mae:

CYFEILLION YSGOL BRYNREFAIL

Mae dros 4,000 0 bobl yng
N gogledd Cymru yn cael
diagnosis 0 ganser bob
blwyddyn.
Gall Macmillan helpu drwy
ddarparu:
• Arbenigwyr Iechyd
• Rhywun isiarad a hwy
• Cymorth Ariannol
• Gwybodaeth Glir

Eleri Brady, cynrychiolydd
Cymorth Canscr Macmillan yn
derbyn siec am £430 gan Enfys
Mai Roberts, y brif eneth, a Sian
Elwyn Hughes, dirprwy brif
fachgen yr ysgol. Casglwyd yr
arian drwy gynnal diwrnod di
wisg .i'r disgyblion, a'r staff yn
cyfrannu drwy beidio anton
cardiau Nadolig i'w gilydd.

YSGOL BRYNREFAIL CASGLIAD AT ELUSEN
CYMORTH CRISTNOGOL



Rocdd Cyngherddau Iltfyd yn

ff e1Lwraig faclxYTl sal eiSiau pellllog.
Ar JryJ y 1iW.

P2tl1Wflyny d:rws a '" drws vn o{!ornd.
,Ir 'O'dJ nQ~,(QC yr"l"(i"~)

Byw yn Neiniolen
Roedd un stryd 0 ddeuddeg 0 dai
yn rhedeg i'r gogledd o'r Stryd
Fawr, gyda saith 0 dai un ochr, a
phump yr ochr arall. Roedd y
stryd yn rhedeg i gyfeiriad y
gogledd, ac yn addas iawn,
enwyd y stryd yn 'Porth y
Gogledd'. Yrna oedd cartref fy
nheulu, ac yno y cefais i fy ngeni
a'rn magu, yn un 0 saith 0 blant.
Pawb yn gymdogion da i'w
gilydd. Rhai o'r tai gyda dwy
ystafell wely, ond y mwyafrif
gyda thair. Talu rhent oedd fy
rhieni i berchennog y ty, oedd
yn byw drws nesaf, 0 bym theg
swllt y rnis, amser Cyfrif Mawr'
yn y chwarel. Rhyw fath 0
. bonws' am swm penodol 0
lechi, ond roedd rhaid i rhain
fod yn berffaith gywir 0 ran
mesurau. Roedd ansawdd y graig
o'r lle y daeth y llechi yn
dibynnu ar hynny. Bargen sal
neu fargen dda y gelwid hynny
gan y chwarelwyr, Cyfrif mawr
neu isrif Roedd teulu'r
chwarelwr yn gorfod gwneud y
gorau y gallent. Y Chwarelwyr
oedd yn gorfod talu am bowdwr i
danio'r graig a mynd i'r . Cwt
Powdwr' .i'r Allt Ddu i'w gyrchu,
a thalu dwy geiniog am dano.
Hwy hefyd oedd yn gyfrifol am
brynu eu harfau eu hunan ar
gyfer eu gwaith. Yr oedd y
tyddynnod bychain yn perthyn
i'r FaenoI, ond rhentu'r rhain
oedd pawb. Rh)TWUn0 weithwyr
yr ysgwier arferai ddod i un o'r
tai i dderbyn y rhent bob hanner
blwyddyn.
Y n yr hen amser cerdded
oeddynt i'r chwarel, dim
gwahaniaeth beth oedd ansawdd
y tywydd, rhag ofn y basa'r
stiwardiaid yno o'u blaenau cyn
i'r COIn ganu ac iddynt golli
stem. Yr oedd llawer o'r dynion
tua 65 oed, ac yno er pan
adawsant yr ysgol pan oeddynt
ond yn 13 oed,
Yn v caban ar amser cinio..
byddcnt yn uafou Y b'Wahanol
bynciau gyda thacru mawr
weithiau, ambell waith byddai
rhai wedi eu dewls aT y ddwy
ochor er mwyn gwilrio'r
gwrthwynebwyr a chacl hwyl.
Dewiswyd fy nllad la\.ver gwaith
i.wneud hynny. Dro arall paratoi
ar gyfer Eisteddfod oedd ~rdasg,
Pethau doniol neu hvotylioBJ dim
b~rd {fist. Khy\vbeth yn duedd()l
o fod yn 101) i l5:lc1 dipyn 0 hwyl.
Un peth ~Ofi9f yn dd9 yw
cYGtadlCUHGlll YGall Actol,

Diwmod y syrnud
Mynd i'r hen ysgol am naw o'r
gloch ar 61 gwyliau'r haf yn
gynhyrfus a llawn stwr, Pawb yn
eu dosbarth arferol, ond y
eypyrddau yn wag a'r cynnwys
wedi ei gosod yn fwndeli iaclus
ar y bwrdd. Dweud Gweddi'r
Arglwydd fel arfer yna'r
athrawes yo galw a nodi
presenoldeb y plant. Y Prifathro
a'r athrawes yn rhoi
cyfarwyddiadau ar yr oryrndaith.
Pawb i gario pecyn 0 lyfrau neu
rywbeth oeddem yn ei arfer yn y
dosbarth, yna pob dosbarth yn
ymgynnull ar y buarth, gyda dau
o'r bechgyn hynaf ar flaen y gad
yn cario 'Globe'fawr newydd o'r
byd.
Yr oedd dipyn 0 feddwl wedi
mynd y lU 01 i hyn mae'n rhaid.
Diwrnod cyntaf ar 01 gwyliau'r
Haf, Tyrnor Newydd, Ysgol
Newydd. Pawb yn ceisio cael
dillad newydd. Dosbarth uwch a
newydd. Pawb yn gynhyrfus a
llawn hwyl, ond roedd yn rhaid
ymddwyn, roeddem wedi cael
gorchymyn gan y Prifathro, Mr
R. G. Williams. Y r oedd y
penrrefwyr i gyd allan ond bu
raid i'r chwarelwyr fynd i
weithio fel arfer. Gwnaed cais
gan ysgrifennydd y Seindorf i'r
Faenol yn gofyn am ganiatad i
gael arwain yr orymdaith
Cafwyd ateb i ddweud na fuasent
yn caniatau, byddai'n rhaid
iddynt golli stem. Fedrai neb
fforddio i wneud hynny. Roedd
pawb Carei orau', a'r cyflog mor
isel. Roedd rhai o'r plant a'u
tadau yn aelodau o'r Seindorf.
Dyna oedd unig siom y diwrnod.
Mynd i mewn i'r ysgol fesul
dosbarth. Syndod 0 weld lie mor
anferth a'r coridor mor hir ac
uchel. Y r olaf cyn troi'r gomel
oedd Dosbarth Pedwar, yr
hawddaf i'w gofio. Nid oedd
bynny yn hollol gywir, gan wedi
iroi'r gornel yr oedd dau
ddosbarth arall, y plant hynaf
oedd yma, a'r gegin y tu 61.
Ymhen am~ef bu rhaid cael

· d'j h . destynla 1r r an yma, 1wneu
ccgin fwy ac YSLafcll ginio mawr,
Mae yn debyg fad y pethau
uiVt'cQd~rwf)'Do 'lr y pryd, Rhyw
wyth 9 hilnner oeddwn i ar y
pryu,
IJ~n wn~etht'wyd i tfwrdd ac
yi)gol Dl1l0rwib He Y1>bul
Llandin(\rwlg daeth v plant igyd
i Y1>bu1Dciniulcn, ond Y Ihai
oedd wedi bod yo llwyddiaonus
yn YI Enrrance :Bxalninarioll·.
Roedel yn rhaid talu am gael
mynd i mewn trwy basto'r
'Ell trall~~ 131111111', Ychyuig
fYddru yn medru ff(\rddio idalu,
gall fod Lrlv{0 blanl yn ambell 0
del,lul a ch)rilog y ch ..s,rard yo
fychan.

YR YSGOL FAWR
Daeth y diwrnod mawr, pan
gawsom fynd i mewn i'r 'Ysgol
"Fawr' am y tro cyotaf, a phawb
yn dipyn yn grynedig, mae'n
siwr, Roedd y lle mor Iawr, a than
glo mewn sto[ gron yng nghanol
yr ystafell fawr. Roedd mwy nag
un dosbanh yn yr ystafell yma.
Byddai plant 0 'ffordd bell' -
hynny yw- rhai oedd yn byw tu
allan i'r pentref, fel ochrau
'Cerrig y Nyth' a'r tyddynnod
oedd yn y ffridd 0 gwmpas yr
adeg hynny, yn dod a'i cinio gyda
hwv•
Mewn piseri bach oedd y bwyd
yn cael ei gario i'r ysgol, a'r
cynnwys, fel rheol, fyddai Bara
Llefrith, Oxo neu rywbeth tebyg.
Rhoddid y piseri 0 gwmpas y stof
i'w cynhesu. Rhaid cofio, eto,
nad oedd bwyd i'w gael yn yr
ysgol. Felly byddai pawb arall yn
gorfod mynd adref amser cinio, a
dod yn 01am un o'r gloch tan dri.
Byddai rhaid cael 'brechdan
papur' (sandwich i ni heddiw) a'i
bwyta ar yr iard am un ar ddeg
o'r gloch. Doedd dim teganau
yma, dim ond cael stori ar
brynhawn Dydd Gwener gan yr
athrawes. Ond buan y daethom i
arfer,
Y Prifathro oedd Mr R. G.
Williams. Dyn gweddol dal, 0
bryd coch. Un 0 Rosgadfan yn
wreiddiol a briododd gyda
merch o'r Pcntrcfa charrrefu yng
Nghl\Vl y Bont.
Yr t)edd cloch lawr ar dwr yr
ysgol. Hon fyddai yn ein galw ni
bob dydd i'r Y~ool "m ryw
chtvrner t n9wlr bore. 9 hefyd 9m
un o'r 51och. Byddai fIrae i'w Bael
run fod vn hwyr. fel y COfigf yn
QQi4, B~~hS)'ll Y QOt)O"fLhhyniU
tydd91'n drlnaO r arL~lgUtroelloa
i\1)'n'l~'rrh ..ff, D~he:(n~)'Dbod
vn h~d!ltr !lr ddea l\ed. Rh!lt !l',
bf)'d ur ff~rmio, ~raill urn fynd i'r
chwarel gyda'i thad Ru c:on am
hll eJ11 lJl)tl /lID ~I1Cl y:\gul
newydd, ftC "ved~ h~r ddlsOW)'lJ
erhyn Mj~ Mem. 1918 r()elld yr
)'i1SQl y~lb"rIJQ, Mi4~ ~i~~fyllfi;\Jll
wYf'lentt1r Ilyfrg~IJ. t\'r b\l!lrth y tll
01. Muc Yiigol Y bClbcmod yn )
rhun 8'yntnf

fychan, oedd yn arwain i'r lle y
cedwid dillad y genethod. Roedd
giat arall yn ochr y bechgyn, a
honno yn arwain at y LIe y
cadwent hwythau eu dillad ..
Byddai'r plant wedyn yn mynd
i'w dosbarth, gyda'r genethod a'r
bechgyn yn gymysg yn yr un
ystafell. Nid oedd yn bosib i ni
weld beth oedd yn mynd ymlaen
yn yr Ysgol Fa\"T, oedd yr oehr
arall i'r wal fawr, dim ond clywed
swn y plant, a hefyd swn y gloch
fawr oedd ar ben y to.

Yr occ.1d d\vy iard ilr planr
chwarac1 un ~Irbechayn a'r llall
1'[ ~c:nc:Lholi,a tldu lioliC:L yn Y
ddwy. Docc.lJ cI~m sAn am cld~
na cnanwyn. Koeaa y cartlllOn
yo myod yo syth i tweed oedd 0

nan :v ~eaa. Dyna oend yr
\l.£~,·i,,&YUl.nlhQQln~n y dy&&l~~
hynftY, !llr Mol ya dod Irw mt~cl1u
nI fore dydd MawrrlL Gil~glai
hcfyd }' llud-.v oedd ..ved~ e~ adael
ar 01 YD V J!Ilr, ar 01 1'[ [an
ddlffodcl. }..lid oedd sAo am

l1rYll!ln yn y nentr2t~
Yr Q~QQ Will~~h~lQ ilmeJl~h yr
yg~ol. 4'Yd!\~un ~i~tfuwr ~c un

Diwrnod mawr a phwysig i fam
a'i phlenryn yw hebrwng y
bychan i'r ysgol am y tro cyn taf
Bydd dagrau a llawenydd yn
gymysglyd iawn, dyma rywbeth
na fydd newid arno. Mae'r amser
a'r ysgolion wedi llwyr newid er
y dyddiau yr oeddwn i yn yr
ysgol. Dechreuwn gyda'r ysgol
fach, sef y babanod, sydd ar hyn
o bryd yn feddygfa leol, ei safle
Y\V yn waelod ffordd Deiniol. Un
ystafell fawr hir ydoedd, wedi ei
rhannu yn dair rhan yn 01 yr
oedran, a Miss Alice Roberts 0
Benisa'r-waun a Miss Thomas 0
Ffordd Deiniol oedd yr
athrawon. Roedd Miss Roberts
yn gwisgo esgid fawr drom.
Roedd y plant biti drosti bob
amser a neb yn rhyw ddeall pam
oedd yn gorfod gwisgo esgid
fawr drwm fel honno.
Roedd Miss Roberts yn byw ym
Mhenisa'r Waun. Ei thad yn
Grydd prysur yn ei weithdy yn
'Ben Lon' ym mhentref
Deiniolen. Dyn prysur iawn
rhwng y plant a'r chwarelwyr.
Byddai Miss Roberts yn dod a
'brechdan papur' erbyn amser
cinio. Y plant yn cael eu cinio
gartref. Nid oedd son am ginio'r
ysgol. Byddem yn edrych
ymlaen at brynhawn dydd
Gwener i gael chwarae gyda'r
teganau. Y ffefryn oedd y llestri
bach, gan fod Miss Roberts
weithiau yn dweud mai'r plant
gorau oedd yn cael chwarae gyda
hwy.
Byddai plant bach oedd yn
dechrau yn yr ysgol am y tro
cyntaf yn cael mynd ar gefn yr
hen gcffyl pren oedd yn siglo'n
braf, ond heb symud o'i hun fan,
yn gwneud iddynt Iwyr anghofio
eu gofidiau. Stori oedd y plant
hynafyn ei gael. Mae gennyflun
o'r dosbarth, gyda lluniau ar y
wal o'r "Hugan Fach Goch' Mae
gennyf hefyd lun y dosbarth,
ond mac'n arnl\vg fod plant o'r ui
dosbarth ynddo. Maent \.vedi ei
gwasgu i'w gilydd er mwyn i
bawb fod yn y llun mae yn
c.1ebyg,ac Did oedd yna ddim lIe
;'r athr:lwon.



Dym lun 0 c/zwae Eirlys, Guiyneil:
Jones, yn 10oed. Hi oedd y [ercb
gy1zta! i chuiarae ym Mand
Deiniolen tua 80 mlynedd y11 O/.

molchi a golchi em gwalltiau, a
boes powdwr Borax arferid at y
gwaith, ond roedd yn rhaid i fy
nau frawd, fodloni ar ymarfer
sebon, gan nad oedd son am
siampw na radox. Gan fod fy
ngwallt i )'!l syth bin, roedd yn
rhaid i mi gael cwrls clytiau, a
chysgu ynddynt trwy'r noson
cynt. Doedd gan fy mrodyr ddim
banner cyrnaint 0 stwr, ond roedd
hwythau yn gorfod mynd trwy'r
paratoadau hefyd. Rhyw dipyn yo
ddi-lun fyddai fy nhad, ond yn
cefnogi pob dim ddywedai fy
Mam, ac os oedd llwyddiant,
byddai yn hynod 0 falch, ond os
yn fethian r, dywedai 'Gei di gyfle
eto )' tro nesaf".
O'r diwedd, y diwrnod mawr
wedi cyrraedd, a ninnau "n
dipyn yn grynedig yn y 'prilym'
(rhagbrawf) cyntaf. Os byddai
llwyddiant, gorfod rnynd trwy'r
un peth wedyn, a hynny mewn
capel mawr ym Methesda neu
Dregarth. Byddai'r capel mawr
bron yo llawn 0 bobl.
Arferem edrych ymlaen am gael
te yn y festri, a the arbennig 0
dda fydda fo hefyd. Yr oedd
bwyd yn symlach yr amser
hynny Os oedd gennym ni ddwy
geiniog ar nos Wener, mi gaw em
ni sglodion mewn papur, a photel
o 'Lemonade'. Tua chanol yr
wythnos, os oedd gennym
ddimai, mi fuasem yn mcdru
prynu 'Corner'. Mae )'11 debyg
mai dyna'r tro cyntaf i mi ei
llasu. Roedd d}'Il 0 G\vm yOlo
yn dod a fo rnewn rhyw fath 0

fbc~ pren ar ol\vynion, a dau
breD} un pob oehr i'r boes, yn
cael ei ymarft:f fel llorpiau lrol.
Mae yn rhald hod yna rew yo ei
grombil Yll !llywle~ a llu u bt;lh
ydoedd nad oedd arolygwyr
icchyd mc\vn budolacth y pryd
hynny.
Do, m~~ pe[bau \Vedl nc\vill
llt\'\-verO'vell) ()oJ }'Sywaeth] rhai.
~~thllu We(11newid er gwaeLh.
Nid oes )In rhaid imi enwi dim
bydJ mae Ban ha\-vb ei farn.

J. EIRL)~ Wll,I.I.>\.\1S.
3) Pentre Helen) Dcinlolen.

c

•mewn t31.
Un 0 uchel bwyntiau'r flwyddyn
fyddai cael mynd i Fcthesda neu
Treganh i Gymanfa'r Plant. Yno
yr oedd )7 Capeli mwyaf y
Gylchdaith. Yr amser hynny yr
oedd llawcr mwy a bobl yn
mynychu'r oedfeuon ar y Sul, a
hcfyd fynd i'r Seiat a'r Gobeithlu.
(Band of Hope). Roedd rhaid
dysgur gwairh yn drwyadl, neu
wynebu llygaid treiddgar Miss
Hughes, a docdd neb am wneud
hynny. Mi wcithiodd yn gated
yng Nghapel bach y Tabernacl
(W) ar hyd ei hoes. Byddai Mam
hefyd yo brysur iawn ar gyfer }T
diwrnod mawr, a'n gyrru at y
barbwr. Yr oedd angen pedair
ceiniog yr un arnom, ond y
broblem fawr oedd cael dillad
ncwydd at yr achlysur, Ofer, fodd
bynnag, fyddai disgwyl cael
mynd i siopau'r cylch i wneud
ein dewis, Byddai l\1.arn yn
brysur gyda'r pciriant gwmo, u\.
roedd yn cael ht.vyl elthaf da arDI,
ond os oedd achly~ur arbenniS7
b~'dd9itn rhaid dati ~l'r ddau
l;iolLalos allan,) scf un Oxcndale a
J. D. Willi!lm~. Byddai fy chwaer
~ minnau wnh cin hodel, air

!lmser hynny yr oeddem \'ll cael
~~wisJ os oedcl y pwrs )'n

C9n i9f9.U. Cofiaf dde\,vis rfr(1giau
ow}~rdd oota\'I, a ruban a
broutvRilll 0 gtVlTIpaS )l g\\'tluf.
Ro~dd~mynmeJJwl e~n hunan

•
yrt hynr,d r, t$!r~d·. Rwytyn SlWr
foLl Mam Yftidi eurfud 'lb"rthu
t1rrn S}'da ch0lo$ fy Nhad yn y
ch\.v9.fel. fiytluai raid carl Y l\vb
gvl~lli illliln " ber,.., ~ cl~801~0
dd\vr 1 fy ~ht.vaer IIminn~u a!lel

Eisteddfod Genedlaethol, a
hefyd mewn cystadlaethau eraill
ar hyd a lled y wlad.
Rhwng pentrefi Dinorwig,
Deiniolen a Chlwt y Bon [
adeiladwyd deg 0 gapeli a dwy
Eglwys. Ebeneser oedd yr eow
gwreiddiol, neu Llanbabo ar
lafar gwlad am Ddeiniolen. Yr
addoldy cyntaf oedd Ysgoldy
(M ..C.). Adciladwyd ef yn y
flwyddyn 1808. Cyn hynny, fel
ym mhob ardal, arferid addoli

Roedd Eirlys Willial11S yn dathlu
ei phenbluiydd yrz 90 oed ar Ionauir
9fed. Dymunum y gorau ichsoi.
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William Selwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.

un ddigon parch us, ond beth
bynnag yr cnw, byddai yn rhaid
ei dderbyn. Rhyw le fel yna oedd
y pentref yma'r amser hynny,
bron pob un o'r dynion }TD
chwarel wr.
Os oedd salwch mewn teulu ac
angen help arnynt, buan iawn
byddai Cyngerdd yn cael ei
drefnu gan un o'i gyfoedion. Y
rhai a gyrnerai ran fyddai
'Enwogion y Cylch', fel y gelwid
hwy. Chwe cheiniog neu naw
ceiniog oedd y ticedi, ac roedd y
neuadd neu'r capel i'w gael yn
rhad neu am ddim, a llawer yo
rhoi rhyw ddimai neu geiniog yn
fwy na'r gofyn, a hynny allan o'i
henillion prin am eu tocynnau
mynediad.
Cymdeithas glos, a'r holl
gymdogion a'i drysau yn ddi-glo.
Yr oedd yna niter 0 gorau
meibion a chorau cymysg, a
phartion bach 0 ddeuddeg mewn
rhif yn y pentref. Cofiaf hefyd
am y chwarelwyr oedd yn
haeddu seibiant gyda'r nos, yn
trafferthu i ddod i'r
gweithgareddau hyn, heb
ddisgwyl am unrhyw
gydnabyddiaeth am y gwaith.
Cofier hefyd am y rhai oedd yn
aelodau o'r Seindorf a fu mor
selog yn yr ymarferion trwy'r
blynyddoedd, ac yn
llwyddiannus mewn saw!

boblogaidd, gydag adroddiad a
chin at bob achos, ac englyn at
bob achlysur. Byddai rhaid
dewis yo ofalus i gael rhywun
oedd yn gymwys at yr achos
mewn llaw, gan fod ambell un yn
gorfod gadael oherwydd llwch y
chwarel, a hwnnw wedi amharu
ar ei iechyd, neu wedi mynd yn
rhy hen i fedru cymryd rhan.
Doedd yna ddim son am oed
ymddeol yn y chwarel.
Arferai nifer i ddaI i weithio a
hwythau ymhell tros eu 70 oed.
Ni wnaeth fy nhad, (Chris), ddim
ymddeol oddi yno tan oedd yn 73
rnlwydd oed. Ychydig iawn oedd
yn cael eu cyfarch gyda Mr, Mrs
neu Miss, dim ond yr athrawon
ysgol, ac yo ddistaw bach roed
ganddynt hwythau lysenwau
hefyd. Doedd hyn ddim yn cael
ei gyfrif yn amharchus 0 gwbl,
gan rnai dyna oedd yr arferiad.
Cafodd fy nhad lysenw, ac felly yr
adweinid ef gan bawb ar 01
hynny, yn wir, tybiai rhai mal
dyna oedd ei enw bedydd.
Cafodd yr enw am ei fod wedi
ennill y gystadleuaeth 'Solo
cornet' a'r beimiad wedi dweud
fod ei arddull 0 chwarae'r Cornet
yo ei hatgoffa o'r modd y
chwaraeai'r enwog Chris Smith,
oedd yo un o'r goreuon yn y wlad
am wneud hynny ar y pryd. Bu ef
yn 1wcus fod yr enw a gafodd yn
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un dydd Nadolig yn ystod y
Rhyfel Mawr. Dangoswyd
milwyr y ddwy ochr yn mentro
i'r Tir Neb i sgwrsio ae i
chwarae pel droed a chanu
carolau, cyn ail ddechrau
ymladd drannoeth.
Yr haf diwethaf, bu'r ardal yn
cofio Cau Chwarel Dinorwig
ddeugain mlynedd yn 01; a
chafwyd eitem yn son am
ddathlu'r Nadolig mewn tri
chyfnod gwahanol yn hanes y
Chwarel, sef y cyfnodau a
gynrychiolir gan dai yr
Amgueddfa Lechi.
Pwysleisiwyd mai'r Un yw Iesu
Grist ym mhob cyfnod, a'i fod
yr un °hyd heddiw.
Diolch i'r plant a gymerodd ran.
Dioleh hefyd i'r parti 0
athrawon a rhieni fu'n canu yn y
gwasanaeth. Cafwyd cyfle ar
ddiwedd yr oedfa i sgwrsio dros
baned a mins pei, a dioleh i
bawb a fu'n trefnu hynny.
Diolch yn fawr iawn hefyd i
bawb a fu'n help i baratoi'r
llwyfan ar gyfer cyflwyniadau'r
plant. Eleni eto, roedd llwyfan
wedi ei godi dros set fawr festri
Capel Coch, a gwerthfawr-ogwn
yn fawr yr ymdrech i'w godi.
Cawsom breseb newydd ar gyfer
yr oedfa, wedi ei wneud yn
arbennig ar ein cyfer gan Mr
Edwyn Roberts, Gwenallt.
Diolcb yn fawr iawn iddo am ei
gymwynas, ac edrychwn ymlaen
at flynyddoedd 0 ddefnydd ar y
preseb bob Nadolig.
PART! NADOLIG.
Cynhaliwyd Parti Nadolig
Ysgolion SuI yr Ofalaeth yn
fesrri Capel Coch nos Lun,
Rhagfyr 21. Dyma'r tro cyntaf i
blant Deiniolen ymuno yn y
parti yn Llanberis; ae roedd yn
braf iawn gweld y festri'n llawn
o blant. Dioleh yn fawr iawn i
bawb a gyfrannodd nwyddau a
bwyd ac arian ar gyfer y parti, ae
i bawb a fu'n helpu i baratoi ar. ~ .,gyfer y parn ac yn gweiru r
bwyd. Mae'r cydwei thio braf yn
help ae yn galondid mawr.
Cafwyd hwyl wrth chwarae
gemau cyn i Sion Corn ddod i
roi anrheg i'r plant. Roedd
ganddo lyfrau Cristnogol i'r
plant o'r dewis cang sydd ar gael
erbyn hyn. Diolch yo fawr i
Sion Gorn am ddod atom eleni
eto. Rydym yn faleh 07i weld
bob blwyddyn.
Cynhali\vyd Oedfa Gymun
forc'r N adolig dan ar'rvciniud y
Gweinidog, a chafwyd
cynulleidfa dda clcni eto. Mac'r
Ysgru SuI w~diailddechrau, ac
Ci>lynnwIl grOC1:50(ynne\) iblan~
newydd ymuno a ni yn festrl
Capel Coch am 11.1) o'r glo<.:h
ar fore Sui. Cohwch fod
manylion llawn am holl
w~itho"I'~dd~" Capel CQeh a
gweddill yr Ofalaeth i'w gweld
fir wcffin yr Ofalacill )'11

www.gronyn.org

bawb a ddaeth iymuno a Chor y
Bytholwyrdd yn Festri Capel
Coch ddydd Mercher, Rhagfyr y
ged. Arweinydd y prynhawn
oedd Mr John H. Hughes.
Arweinydd y Gan oedd Mrs
Mattie Hughes a'r cyfeilydd
Miss Marcia Thomas. Roedd
aelodau'r Cor wedi paratoi Te
Bach blasus ar ddiwedd y canu.
Rhoddwyd y diolchiadau gan y
Parchedig John Pritchard.
DIOLCHIADAU. Dymuna
Dilys Baylis ddioleh i bawb am
)1 llu 0 gardiau ae anrhegion a
dderbyniodd yn ystod y
Nadolig. Hefyd i bawb a fu yn
vmweld a hi yn Plas Pen
(J\-\·aith. Pleser o'r mwyaf oedd
cae I sgwrs gyda chyfeillion,
trigolion a hen gwsmeriaid
Meirionfa gynt.
MARWOLAETH. Yn dawel yn
ei gartref yn Beckenbarn, Kent,
bu farw Norman Francis
Hughes yn 82 oed. Mab ydoedd
i Lizzie a Jack Francis Hugh.es a
oedd yn byw yn 14 Stryd
Turner, Llanberis. Roedd
Norman yn hoff iawn o'r hen
Lanber, ac yn dod yn 01 yma
gyda'i bedwar plentyn, bob baf.
PEN-BLWYDD. Dymuna Ted
Morris,16 Maes Padarn, ddiolch
i bawb am yr holl gardiau,
galwadau ffon ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur dathlu
pen-blwydd arbennig iawn yn
ddiweddar. Diolch yn fawr.
EISTEDDFOD YR URDD.
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i
sefydlu pwyllgor apel Ileol ar
gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryri
2012 yn y ganolfan am 7.00, nos
Lun Chwefror 22aio, Croeso i
bawb.
DIOLCHIADAU. Dymuna
Mair Jones, 8 Hafan Elan,
Llanrug, ddioleh i'w
chymdogion, ffrindiau a'r teulu
i gyd am y cardiau, anrhegion
a'r dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur ei
phen-blwydd yn 90 oed. Cafodd
barti bach gyda'r teulu a
ffnndiau a mwynhau y cyfan yn

•arw, Llongyfarchiadau mawr 1

chi.
CAPELCOCH
Oedfa'r Plant. Cyn haliwyd
ocdfa Nadolig y plant n05 Sui,
Rhazfvr 20. Diolch yn fawr
iawn iathrawon yr Ysgol Sui am
boneth a wnaetbant i baratoi ar
gyfer yr oedfa, Roedd graen ar y
cvfan a'r oedfa'n gyfle arbennig- ,
ibawb gofio am ryfeQdodd geni
Ceid\\lad Byd ym Methlehem.
Roeda Dralna'r Gel1i )'ng 11gofa1
~lrutt y ddau ddosharth Ileiaf.
Gyflwynodd y ddau dd.o~bi;lrth
Mall eitemau wedt eu selilo ar y
Rhyfcl Md'Vr a'r Gllwarcl,
Yng nghanol yr hoII s8n am.

ry[cla hcudi~v, mac cin plant,
5"vaetha'r mQdd) yn 8Yfur"vydd
unw9ith era g'r dioddetllinr 9
a\rllot)ir Silll ry [,,1o"dd, F"ll y
cyflwyn\vyd eitem yn son am y
c(ldocdiad (lganvyd ar fac:)y gad

Cyfloustorau- Banion' Priodasau ac Achlysuron Arbennig

€inio Dydd Sui (e~R~ER\¥) l'ihwng
~~_~oa ~_OB 01" glDeh

TE:BACH POB DYDD RHWNG 2.30 a 5.00

~ftYDAUDA Aft GAEL
POD DYDD

CANOL OYOO
A CYUAIR NOS

DIOLCH. Dymuna Enid,
Delfryn, ddiolch 0 galon i'w
chymdogion a ddaeth i'w
chynorthwyo pan syrthiodd a
thra roedd yn aros am yr
ambiwlans. Dioleh hefyd i'r
holl gymdogion a ffrindiau am
ymweld a hi tra roedd yn yr
ysbyty ac wedi iddi ddod
gartref, ae am y cardiau,
anrhegion a'r galwadau ffon.
Hefyd, diolch yn fawr iawn am
y Cardiau N adolig. Diolch 0
galon i bawb,
CYMDEITHAS UNDEBOL
LLANBERIS. Cafwyd noson
braf yn canu earolau a darhlu'r
Nadolig yn festri Capel Coch,
Nos Fawrth, 8ed 0 Ragfyr.
Llywyddwyd y noson gan y
Parchedig John Pritchard.
Cyrnerwyd rhan gan Gor
Lleisiau Lliwedd, a darllenwyd
adnodau gan rai o'r aelodau.
Arweinydd y Gan ar y noson
oedd Nirs Bethan Holding, gyda
Mr Gareth Jones yn cyfeilio.
Bu raid gohirio cyfarfod o'r
Gymdeithas ar y 12ed 0 Ionawr
oherwydd y rywydd garw, Mae'r
cyfarfod wedi ei aildrefnu ar y
26ain 0 Ionawr yn fcstri Capel
Coch am 7.15yh, pryd ceir sgwrs
gan Mr Ken Jones) Llanberis.
Bydd cyfarfod Mis Chwefror ar
y ged am 7.1Syh yn Festri Capel
Coch, pryd y bydd 'cwis' wedi ei
baratoi ar ein cyfer gan y
Parchedig John Pritchard (dim
rhy anodd, gobeithio!). Croeso
cynnes iaclodau hen a newydd.
TE BACH NADOLIG. D10lch i

theuIu, ffrindiau a chyrndogion,
ac am y gofal ar Ward Enlli a
chan Feddygfa Llanberis.
CYFARCHION NADOLIG.
Dyrnuna Goronwy Lewis, 13
Stryd Ccunam, Nadolig Llawen
a Blwyddyn N ewydd Dda i
bawb, gan na fydd yn anfon
cardiau'r Nadolig hwn.

* * *

NEWYDDION HWYR
ECO NADOLIG 2009
Roedd y canlynol wedi eu
hanlon yn ddigon buan i'r

rhifyn olaf ac ymddiheurum na
fu iddynt gael etl cyhoeddi cyn

y Nadolig.
DECHRAU CANU. Bydd y
rhaglen 0 Ganu Carol au, a
recordiwyd yn Eglwys Sant
Padarn ar yr 2ail 0 Ragfyr ar
gyfer Dechrau Canu, yn cael ei
darl1edu ar Nos Sul 27am 0

Ragfyr.
CYFARCHlON NADOLIG. Ni
fydd Wilbert Davies, 7 Rock
Trc, Llanberis yn anfon cardiau
allan y flwyddyn yma, ond
mae'n gyrru dymuniadau da i
bawb.
CYFARCHION NADOLIG.
Mae Megan Owen, 59 Maes
Padarn, yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn N ewydd
Dda i'w chymdogion a'i holl
ffrindiau gan na fydd yn gyrru
cardiau'r flwyddyn hon.
DIOLCH. Dymuna Ann
Pritchard, Madryn, Stryd
Newton, ddiolch 0 galon i'w
chymdogion a ehyfeillion am
bob cymwynas, cardiau,
anrhegion a galwadau ffon a
dderbyniodd tra yn yr ysbyty ac
ar 01 dod ad ref. Dioich yn fawr
iawn ibawb.
DIOLCH. Dymuna Heulwen
Edwards ddiolch 0 galon ibawb
am alw, ffonio ac anfon cardiau
a blodau wedi ei thriniaeth yn
yr ysbyty yn ddiweddar. Hoffai
Trefor a Heulwen ddymuno
N adolig Llawen a Blwyddyn
N ewydd Dda i bawb yn
Llan beris a Nan t Peris.
DIOLCHIADAU. Mae Mair
Jones, 19 Maes Padarn, yn
dymuno diolch yn fawr am yr
holl ddymuniadau da a
charedigrwydd hael a
ddangoswyd tuag ati yn ystod,
ac ar (ll, ei Ilawdrmiaeth, gan ei

• LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn·y·Gwynt, Ff6n: 870740 ......
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Cwasanacth
Casglu a Danfon

Ar Oyfer fiGh Holl Anghonion Cwres A Plymio
Gwaith proffAsiynel elr safon orau pob amser

Gwasanaelh Gwrres
a Pllmio

yn un cam i'r cyfeiriad hwnnw.'
Lansiwyd Golwg 360 ym mis

Mai, ac ers hynny mae'r
gwasanaeth newyddion wedi
tyfu'n raddol ac erbyn hyn yn
cyhoeddi mwy na 30 0 storiau
bob dydd ar gyfartaledd - gan
gynnwys straeon hollol newydd
a gwahanol.

'Rydym yn hapus iawn gyda'r
gwasanaeth newyddion,' meddai
Owainy'mae'n cynnig amrywiaeth
o storiau 0 wahanol feysydd.
Nawr rydym am roi cyfle mwy
uniongyrchol i grwpiau,
cyrndeithasau ac unigolion
gyhoeddi eu newyddion
diweddaraf nhw'.

'Y ffordd syml i wneud hynny
yw irwy gyfrwng is wefan 0 fewn
gwasanacth Golwg 360. Mac'n
gyfle perffaith i hyrwyddo achos
yn gyson, a hynny'n rhad ac am
ddim - y calennig delfrydol ar
ddcchrau blwyddyn newydd!'

Felly, os ydych yn awyddus i
gael gwefan am ddim i'ch grwp
neu gymdeithas, Lie Pawb ar
wefan www.golwg360.com 'j\v'r
11ei chi. Am ragor 0 wybodaeth,
cysyllrwch a thim Golwg 360 trwy
ffonio 01570 423 529, e-bostio
cymorthei golwg360. com neu
daro draw i'r wefan, \..rrth gwrs.

Bydd hi'n sicr 0 fod yn flwyddyn
newydd dda i nifer 0 glybiau a
chymdeiihasau yng N ghymru
eleni, wrth i wasanaeth ar-lein
Golwg 360 gynnig cyfle gwych
iddynt ddatblygu gwefan yn
rhad ac AM DDIM!

Mae'r cyfle unigryw yn dod
wrth i'r gwasanaeth newyddion
ar y we lansio elfennau newydd
ar y safle. Un o'r rheiny yw'LIe
Pawb' sy'n rhoi cyfle i glybiau,
cymdeithasau ac unigolion greu
gwefan fach iddyn nhw eu
hunain heb unrhyw gostl

Dywedodd Prif Wei thredwr
GoI'-'vg360,Owain Schiavone,

'Mae mwy a mwy 0 bobl yo
defnyddio Golwg 360 i gael )'
newyddion diweddara' - does
dim angen aros am fwletin; mae
straeon newydd yn ymddangos
trwy'r dydd bob dydd fel y maen
nhw'n digwydd.

'Mae'n cynnwys pob math 0
feysydd, 0 chwaraeon i
gerddoriaeth, 0 wleidyddiaeth i
rai o'r pethau rhyfedd ac
ofnadwy sy'n digwydd ar hyd a
lled y byd.

'Ond, rydyrn am i'r
gwasanaeth fod yn llawer iawn
mwy na gwasanaeth newyddion
yn unig, ac mae lansio LIe Pawb

.r:r-. • . T .". ~

f~·!:._ ~.-~- • ._.

Calennig yn gyfan ...
gymerwch chi wefan?
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Rebecca, merch Nigel Starkey,
Ty'n Gerddi Uchaf, ar ei
pherfformiad fel Dorothy yn
sioe Gcrdd 'The Wizard of Oz'
yn Galcri, Caernarfon. Mac
Rebecca }'D ddisgybl yo ei
blwyddyn olaf yn Ysgol Syr
Hugh Owen, Caernarfon. Pob
dymuniad da iddi yn y dyfodol.
CAPEL Y TABERNACL.
Brynhawn a nos Iau, 10
Rhagfyr, cawsom wledd gyda
phlant yr ysgol )'D perfformio eu
Sioe Nadolig. Thema eleni oedd
ITyfu i Fyny'. Diolch i'r
prifathro a'r athrawon am
hyfforddi a gofalu am wisg
arbennig i bob plen tyn. Diolch
i'r plant am ddysgu eu rhannau
a pherfformio mor dda. Hyfryd
oedd gweld cymaint 0 rieni a
ffrindiau wedi dod i'r ddau
berfformiad.

Nos SuI, 20 Rhagfyr, gyda'n
gweinidog, y Parch Gwynfor
Williams, gweinyddwyd y
Cymun ac yna, wedi'r oed fa,
ca~d sgwrs gyda phaned a
mins pei. Diolch i Dafydd a
Vera Price am ofalu am )' cyfan.
LLONGYFARCHIADAU i
Eirwyn Williams, Llwyncoed ar
achlysur dathlu ei ben-blwydd
yn 70 oed.
DIOLCH. Dymuna Eirwyn
Williams ddiolch yn ddiffuant
i'w deulu a ffrindiau am y
cardiau a'r dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur dathlu
ei ben-blwydd yn 70 oed.
Diolch yn fawr iawn i bawb.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf iMrs
Mair Williams, Elidir View, yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei
chwaer yng nghyfraith, Mrs
Laura Williams, gym 0
Lanberrs, hefyd i Michelle
Williams, 3 Dol Afon, ar golli ci

gwasanaeth a gweddiau bnawn
Mawrth, 19 Ionawr.

Bydd y cyfarfod nesaf bnawn
Mawrth, 16 Chwefror, yn Feed
My Lambs, Caernarfon.
LLONGYFARCHIADAU
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YSGOL GYMUNED
Dymunwn Flwyddyn Newydd
Dda a chroeso yn 01 i hawb. Yn
anffodus wedi diwrnod cyruaf y
tymor daeth yr eira a bu'n rhaid
cau yr ysgol - ond mae pawb
bellach wedi setlo'n 01 i drefn
arferol yr ysgol ac yn brysur
wrth eu gwaith. Diolch i bawb
am eu cydweithrediad yn ystod
y cyfnod hwn.

Wedi rhybudd Mr. Jackson i
bawb gadw'n saff yn ystod y
gwyliau, yn anffodus daeth nifer
i'r ysgol gydag anafiadau ar
gychwyn y tymor newydd. Ein
dymuniadau gorau am well had
cyfiym i'r plant, staff a
llywodraethwyr sydd wedi
brifo'n ddiweddar!

Braf yw cael estyn croeso i
fyfyriwr 0 Brifysgol Bangor i'n
plith. Bydd Gethin Philips yn
treulio cyfnod yn nosbarth Peris
gyda'r babanod yn ystod y mis.
Mae'r plantos wedi gwirioni
gyda Mr. Philips ac yntau wedi
ymgartrefu'n braf yn y
dosbarth. Ein diolch iddo am ei
waith ac ymagwedd, a'n
dymuniadau gorau ar gyfer y
dyfodol.

Daeth yn amser i ffarwelio
gyda Miss Christine Jones ,sydd
wedi bod yn gymhorthydd yn
nos barth Peris ers dros
flwyddyn. Mae wedi syrnud
ymlaen i swydd newydd a
dymunwn y gorau iddi.

Bydd disgyblion blwyddyn 6
yn ymweld a Phlas Tan y Bwlch
tuag at ddiwedd y mis i
ymgymryd a gwei thgareddau
awyr ago red. Gobeithio bydd y
rywydd yo ffafriol i chi blant,
Miss Williams a Miss Jones!
UNDEB Y MAMAU. Cafwyd
cinio Nadolig blasus iawn yn y
Doc Caernarfon ar 8 Rhagfyr.
Daeth nifer o'r aelodau a'u
ffrindiau i'r cinio, hefyd y Parch
Roger Donaldson air Parch
Jeffrey Hughes.

Cafwyd gwasanacth a
cbarolau yn Eglwys Sam Mair,
Caernarfon" ar 15 Kllagfy r a

CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

...1.
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alw draw i Amgueddfa Lechi
Cymru i gael anrheg unigryw
i'ch anwylyd - calon lechi wedi
ei gwneud a llaw?

Mae'r calonnau carreg yn. .,
urugryw 1r amgueddfa a
chrefftwyr y chwarel sy'n eu
gwneud nhw, fel esboniodd v
swyddog march nata, Julj~
Williams:

'Mae ein crcfftwyr wedi bod
yn gwneud calonnau llechi ers
sawl blwyddyn bellach ac maen
nhw bob amser yn boblogaidd
gyda'n hymwelwyr am eu bod
nhw'n roddion arbennig. Gellir
eu defnyddio fel cardiau bach
neu labeli anrhegioJl. Mae rhai
\\'edi eu defnyddio fel anrhegion
priodasau a gallwch
ddefnyddio'r m\vy () faint (5")
tel matiau dal diod neu plac ar y
wal.'

Ac i uorhy\v un sy'n gal\v
mewn ar di\vrnod Santes
DW}'llwen ei hun bydd slocled
siap calon ar gael hefo pob
panad yn y caffi!

Am fwy 0 wybodaeth
cysyllt\.vch a'r amgueddfa ar
01286870630 ncu ym\velwch a'r
safle we \vww.amgueddfa
cymru.ac.uk.

8

D}Tdor c()ch-fachlud dan \\')Irddlas dy gefn
?denodd 'r henafiaid c)Tntcfig )' graig
J l)\vytho ecoleg parthau i'r drefn
a phatf\\'In amser dy d}'mhorol saig.

Esgculustod cibddall ein d}lddiau ni
heddi\v)r\v cr()csffordd i'th yfor)' di.

\7n1a, cartre'th hil crs deng mil a mwy
? flyn)'ddoedd cr pan glo,vyd y c\vm
a dorau rlle\'"lifiad symudodd dnV}'
Pcris a lJhadarn o'r m\lnvddoedd erwmJ _ )

Fel 'r cogiaid oeddyt - o'r moroedd bras
yn ()l i'l' feilhrillfa'n y baJa ber,
g\\')'bc)d }'n d'~'mysgaroedd -lif a bIas -
'dynla )'1' hen Ie' dan gromcll ). ser.

(Alj'.[j'rdod am j' Totgoch - Saluelinus alpinus perisii - uiedi'r
cyhoeddusrzoydd am ddyfodol y pySgOd.Vl1 ohenoydd _\711algae j'11

LO'1'1 Padarn)

Relic

Mewn yfnod 0 ddyddiau
rhamanrus, Diwrnod Santes
Dwynwcn (25 Ionawr) a Sant
Ffolant (14 Chwefror) beth am

CALONNAU CERRIG I
DDATHLU CARIAD

01 i'r henfro i ddathlu'r aduniad
a braf oedd eu croesawu'n 01.

Deallir y bydd cyfarfod arall
o'r aelodau brynhawn Iau, 11
Chwefror, yng Nghapel
Caeathro ()' man yr arferai'r
parti ymarfer yn wythnosol) am
2.00 y prynhawn pryd y
dangosir DVD awr 0 hyd a
wnaed yn cofnodi hynt a helynt
Parti Eryri yn ystod yr ugain
mlynedd y bu yn diddori. Yn
ogysial ceir cyfle aralI i
gymdeithasu uwch paned 0 de,
yn 61merched }' parti. Gofynnir
i'r aelodau 0 ddalgylch Eco'r
Wyddfa hysbysu y rhai o'r tu
allan o'r cyfarfod hwn.

ROL WILLIA~iS

Yn ddiweddar, yng Ng'\vesly'r
Padarn Lake, Llanberis,
cynhaliwyd aduniad 0 aelodau
Part! Eryri, y parti Noson
Lawen hynod boblogaidd a fu'n
diddanu cvnullcidfaoedd lcdled-
Cymru a rhros Glawdd Offa
rhwng 1967 a 1987, gydag
ymddangosiada u rheolaidd ar y
teledu rnewn rhaglenni fel Hob y
Den Dando ac Ysgubor Lauien.
Yn ychwanego] cyhoeddwyd tri
disg a Iu yn uchel yn siartiau'r
Cymru am gyfnodau hir. Roedd
arnryw o'r pum aelod ar hugain
yn dod 0 ddalgylch Eco'r
W)lddfa a'r gweddill 0

Gaernarfon a Dyffryn Nan tile,
ac yn wir, daeth un neu ddau yn

ADUNIAD PARTI ERYRI

JOH~ PRrrCHARD

gynllun rhyfedd iawn ar gyfer
pobl Haiti. Diolchwn am y
ffydd a alluogodd filoedd 0 bobl
i geisio Du\\' a'i nerth.
Diolchwn eu bod wedi canfod
yn yr amgylchiadau mwyaf
enbydus fod Duw yno yng
nghanol }' dioddcf i gyd, yn
gvnhaliacrh a chadernid a
sicrwydd iddynt, A
chydyrndeimlwn a'r bob! a'i
calodd yn anodd ymddiried yn
naioni Duw wrth weld y fath
ddinistr o'u cwmpas. Gweddiwn
}' byddaru hwythau'n profi'r
breichiau tragwyddol yn eu
cynnal yn eu colledion a'u
profcdigaeihau. Mae'r Duw
trugarog )'0 deall )' dryswch a'r
dieter a'r boen sy'n dod yn sgi1 y
fath ddioddef. Mae'n awyddus i
yrngelcddu'r gwan a'r dioddefus
a'r gurthrymedig. Gweddiwn y
daw llaweroedd iweld mor wir
yw hynny wrth iddynt fynegi eu
dieter a'u dryswch yng nghlyw,
a hyd )'0 oed i glyw'r Brenin
Mawr,

COFIO HAITI
Yn eu hanfod, mae papurau bro
yn delio a'r hyn sy'n digwydd 0
fewn bro arbennig. Pethau'n
ymwneud a'r fro sy'n cael sylw,
a newyddion am
ddigwyddiadau ileol sy'n
llenwi'r tudalennau. Ychydig
iawn 0 ddigwyddiadau
cenedlaethol sy'n mynnu sylw
ym mhob un o'r papurau vn yr
un rnis, ar waban i bethau fel
Etholiad Cynulliad neu
Etholiad Cenedlaethol.

Ond synnwn i ddim na fydd
rhyw gyfeiriad at \7 hvn a
ddigwyddodd yn H~iti ganol
Ionawr ym mhob papur bro
trwy Gyrnru'r ddau fis nesaf
yma. Fwy na thebyg y bydd rhai
yn cyfeirio at y ddaeargryn
mewn colofn 0 fyfyrdod. 0
bosibl y ceir llythyrau oddi wrth
eluscnnau'n apelio am arian. Ac
yn sicr bydd dwsinau Jawer 0
gyfeiriadau yn y colofnau
newyddion yn son am
gasgliadau a digwyddiadau
arbennig a drefnwyd er mwyn
codi arian i helpu pobl Haiti. A
bydd yr hol I gyfrannu hwnnw
yn dyst i'r arswyd a deimlodd
pawb 0 glywed am \'
ddaeargryn, a'u hawydd dwfn ·i
wneud yr hyn a allant i leddfu
rhywfaint ar boen y bobl a
ddioddefodd cymaint. Bydd )'
cyfrannu hael hwnnw'n sicr i'\v
weld yn y fro hon.

Mae'n amlwg fod lla\ver iawn
o'r bobl a ddioddefodd VD Haiti

J

yn canfod cysur a gobaith (f\V)'
eu ffydd yn Nuw. G\vclsom
oedfaon awyr agored y Sui
cyntaf h\vnnw \vedi'r trasledi;
c1y\vsom am fam oedd \\7edi colli
bachgen bach cb\vech oed yn y
ddaeargryn yn geni babi hacll
mewn ysbyty str)ld ac yo dweud
ei bod am ymddirled yn N uw i
fagu ei babi bach ne",dd; a
gwelsom fwy nag un a
achubwyd o'r adfeilion yn moli
Du\v'o agored. Clywsom hef}'d>
yo naturiol rai fel Y g\VT hwnn\v
yn y mClC:i awyr a <.ldywedodu
fod gan Dduw} mac'n debyg,

UN FUNUD FACH
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E iIry110da 'i Izojf em» da
Caddug y bedd nis cuddia
Ers imi ysgrifennu am

Gayney ddiwethaf yn yr Eco
mor bell yn 61 a Gwanwyn 1991
c~fais ymateb oddi wrth ;
diweddar Mrs Mair Closs
Roberts, ac ymwelais a hi yng
nghartref ei merch, Yr Athro
Elen Closs Stephens,
Aberystwyth. Magwyd Mrs
Roberts yo )' Garreg Wen, Nan r
Peris, a bu'n athrawes yn ysgol y
Nant rhwng 1932 a 1934, cyn
symud i Ysgol Talysarn,
Dyffryn Nan tlle. Diddorol iawn
oedd cwrdd a Mrs Roberts,
bonhedd-wraig hawddgar a
chroesawgar iawn. Hoffwn
ddiolch i Mrs Gwyneth Roberts
a Mrs Hilary Williams, gor
nithoedd Gayney am Iun ohoni.

Mi fuasai gennyf ddiddordeb
mewn clywed unrhyw hanesion
am Gayney oddi wrth
ddarllenwyr yr Eco.

HEFIN GWII.YJ\1

(Mae Hefin Gunlym yn byw ym
Mangor ae J'll darlithio meum
Guiaitn Cymdeithasol ynz
Mhrifysgol Bangor. Mae ei
uneiddiau jIll Nant Peris ar ochr ei
[am ac yn ffetm Lluiyn-y-Coed,
CW7n Y Glo, ar ochr et dad.
Cyfeiriad canref: Prysor, 9 Gilgant
A/ota1l, Pe7zr/zos-gal1zedd, Ba1lgor,
LL57 2NG Pf~tf: 0124B 354009.
flelt Bbostl,O:
Il~fingwil_vtn(a1tiscali.co.uk)

englyn
gan Glan
ddwy linell

Pafiliwn i'w ddefnyddio ar gyfer
yr yr Eisteddfod a pherfformiad
'Blodwen'. Yn 01adroddiad yo y
North Wales Express bu'n bwrw
glaw mawr ar ddiwrnod ).
pcrfforrniad, ond cliriodd erbyn
y min nos i alluogi yrnwelwyr i
fynd i mewn i'r drcf Er
gwaethaf y holl helynt fe aeth v
perfformiad ymlaen y~
llwyddiannus, gyda Gayney yn
canu rhan Ellen.

Priododd Gayney yn hwyr yn
ei hoes gyda Ifan Richard
Evans, Y Fron, Nan t Peris. Bu
i'r ddau ymgarrrefu yng
Nghwm Eilir, tyddyn a leolir
rhwng y Nant a Llanberis. Ond
bu f~v lfun yn 1911 yn 54
ml~vydd oed. Mae tipyn 0
ddirgelwch am weddill oes
Gayney. l\1.i fu'n bY'V am
gyfnodau hir gyda aelodau o'i
theulu ac yrnweld a chvfeillion
ar hyd a lled }' wlad, Tebyg iddi
aros am gyfnod gyda'i chwaer,
Mrs Ann Williams, a arferai fvw
yn Ty'n TwII, Nant Peris. .,

Yo )' 1930au ymgartrefodd
gyda Mr a Mrs Huw Dafvdd
Hughes, iy'r Ysgol. Roedd Mrs
Hughes yn adnabyddus fel
Saesnes a Phabyddes ac vn fawr
ei gofal 0 hen bobol o~dd yn
unig. Treuliodd 0 lew flwyddyn
gyda'i theulu yn Lerpwl ...

Trculiodd Gayney gyfnod
olaf ei hoes yn y W)Trcws yng
Nghaernarfon. Y rheswm iddi
Iynd j'r Wyrcws oedd ei bod
wedi myna yn ddiyrngeledd ac
yn anghofus. Cawsai fvnd i•

sartref petai b"!'v hcddiw. Bu
[arw yn Ysbyry Er)rri,
r.aernarfon. ar 5 Rag~rr 1942 ~1Jl

92 m1wydd oed.
Cyfansoddwyd

teyrnged iddi
Rhythall t, dvma'r
olaf: -

yn gyhoeddus yo y Neuadd
Ddirwest, Abcrystwyth, ar 21
Mai 1878. Canwyd rhan
Blodwen gan y brif soprano
Hattie Davies (myfyr\vrai~
arall),.a rhan Ellen gan Gaeney,
yr all soprano. Ymysg }'
pcrfformwyr erai1l yr oedd
Lucas Williams, y bariton
enwog a fyddai'n canu yng
Nghyngherddau'r Crystal
Palace, Llundain. Roedd ~1878
yn flwyddyn fawr yng ngyrfa
Gayney gan iddi hefyd
berfforrnio ym mis Gorffennaf v
flwyddyn hon gyda Lle\~'
Llwyfo a'i fab yng nghyfraithb
James Sauvage, yng Nghemaes
Ynys Mon. '

Perfformiwyd 'Blodw en' a
'Jerusalem', sef cantata ncwydd
yr Aihro Parry, ar daith drwy
Gymru a Lloegr, gan gyrraedd
Llundain a Chaergrawnt.
Defnyddiodd yr athro Parry
unawdwyr ei Adran ar gyfer
perfforrnio'r ddau waith.
Uchafbwynt y daith oedd
perfformio 'J erusalem' yng
Nghapel Sant loan, Caergrawnt,
ar 13 Mehefin 1878.
Perfformiwyd y ddau wai th yn
yr Alexandra Palace, Llundain,
gyda'r Athro Parry yn arwain
cerddorfa'r Alexandra Palace.
Gallwn fod yn weddol sicr mai
Gayney a ganodd ran Ellen ar y
ddau achlysur.

Ar .12 Mai, 1879,
perfforrniwyd 'Blodwen' ym
Mlaenau Ffestiniog ac yng
Nghaernarfon ar 24 Mai.
Cafwyd llwyddiant ysgubol yng
Nghaernarfon gyda tua 3,000 yn
bresennol yn y Pafiliwn i'w
chlywed. Hysbysebwyd
perfformiad Caernarfon yn y
North Wales Express ar 23 Mai
1879, gyda enw Gayney ymysg y
prif gantorion. Gwnaed
irefniadau i berfformio
'Blodwen' yn Eisteddfod
Gadeiriol Eryri, Llanberis, ar 21
Awst 1879, a chodwyd adeilad
newydd dros dro ar gyfer yr
achlysu r. Er fod hysbyseb wedi
ymddangos ar dudalen flaen y
N()fLh Wales Express ar IS A\v:;t
lR79, yn cadarnhau enwau'r
pcrffQrmwyr, mae'n annhcbY801
fod unrhyw un yn Nanl feris
wcdi amau am eiliad na cha~
Gayney y eyt]e 0 ganu ym mT()
wi Il1"byd. OnJ ~iQmwyd p~wt-,
~:1n ddnu ddigwyl1c1igd gntlodu~
a olygcli flU fu'n bo~ibl
o~rfformio'r aw~ith yn
Ll"''lbcris. Lai 0;.\8 wytbn.os cyn
~T nerfforrni!fu cae\v~rd y
rhc~lffordd rh,vna I~13nher~s a
ChacrnMfon UllCrW} all Lllfrod
~'r clcdrau.

Ychyllig LlLlyLldlau yn
dd;,vcddarach, ar nos Llln, lR
.t\\\·~r,dacLll gW\'nlualLll11d~'1i'l
fro 8an ddYnlchwc1 yr ade~lQd
netVV(J(] j~r Ila\.Vl.

Achuhwyd )' sefyllfa san
ym)rrraclh rllCul\VI fafili"'D
Caernarfon 9 $!ynlglodd y

Un 0 ser cerddorol y fro yn yr
oes a fu oedd Gayney Griffith,
cantores gyda llais soprano
peraidd, a fyddai wedi bod yn
adnabyddus iawn i bawb yn
ardal yr Eco ar ddiwedd y
Ddeunawfed Ganrif.
Magwyd Gayney yn y
Weirglodd-ddu, y bwthyn
cyntaf ar y dde wrth gyrraedd
N ant Peris 0 gyfeiriad
Llanberis. Bwthyn un llawr
ydi'r Weirglodd-ddu sy heb
newid rhyw lawer ers dyddiau
magwraeth Gayney. Gwyddwn
fod Gayney yn aelod selog 0
Gapel Rehoboth, Nant Peris, ac
mae'n siwr ei bod wedi cael sawl
cyfle i ganu yno ar )' SuI ac
me~n eisteddfodau. Yn 61 y
rhai a oedd yn ei chofio,
aeddfedodd Gayney vn ferch
ifanc dlos a thai. Ma~ son fod
yna ddwy Gayney yn aelodau 0
Gapel Rehoborth a'r ddwy yn
gantorion talentog, cyfeirir at y
l1a11 fel Gayney 'Iy'n Pant, a
oedd gyda llais alto arbennig.

Ganwyd Gaeney yn 1850 a bu
iddi fyw yn )' Nant nes iddi ei
derbyn yn fyfyrwraig ym
Mhrifysgol Aberystwyth tua
1878, i astudio cercldoriaeth 0

dan yr Athro enwog [oseph
Parry, Pencerdd America.
Rocdd yr Athro Parry wcJi
dychwelyd i Gyrnru 0 f\ITlerica
"In 1g7.t ~ 8e~s~o datbly~\J
h~rffordC11anl certlLlurul ar gyfer
r Cymry. R.oedd yna alw mawr
!rmy~u c~rlltloriUll 11'allC a l)r\~t1
CYlllf\l , i}oNdlu u d~n JT A\h;rv
Pn.rl}'. felly m1 tydd~t'n rhrud I
Cayney roJ wcJlllwycldo mewn

1\rholiatl Mynctlialll1rbclllli" ill
~rfcr d!lr,psr LYfyrwyr. Mac'n
;)iLT l:i bud )ycdi flr~yhocddi )7
Athr" Parry o1i da\vn gMddorol
fl'r pOGibi1iUdClU iddi fod yn
g!l1l tor~~~l!1~UlOl.

!\ocul1 1676 Yl1 flWYUUYll
hWY~1g ~'n h!lt\~~ ~~fld.d.l\rol
CYfl!.fU.. Dyma pryll J
rcrUorrn,wyd yr "pera Gymrncg
~yn[flf criocd. rcrffufIlli)yyd
'Blodwen1• a ~vtaM~oddwydaan
yr Arhro P3rry, ~m y tro cyntaf



CYMDEITHAS LENYDDOL.
Daeth nifer dda 0 aelodau i
gyfarfod mis Ionawr a thema'r
noson oedd 'Mae gen i drys or' .
Roedd y noson dan ofal Ieuan
Williams ac roedd wedi gofyn i
bump o'r aelodau cyflwyno eu
'trysorau' . Y cyntaf i siarad am
ei drysor oedd Jenkin Griffiths
ac roedd wedi dod gydag ef llun
dyfrlliw o'i ardal enedigol, sef
Penuwch, a gyflwynwyd iddo
gan Staff Llyfrgell Gwynedd ar
ei ymddeoliad. Daeth Rita
Williams a Beibl oedd \'0

~

perthyn i Gapel Moriah
Dolwyddelan, a oedd yn
wreiddiol yn eiddo i Nanws
Roberts. Yna cyflwynodd
Richard Lloyd Jones
feirniadeth a dderbyniodd gan
Dr.john Gwilym Jones yn dilyn
ennill ar delyneg yn Eisteddfod
Y Groeslon. He! atgofion a
wnaeth Myra Griffith am ei
phlentyndod yn Nantmor a'r
trysor oedd ganddi hi oedd
darlun yn ei chof o'r cyfnod.
Trysor Robin Jones, yr olaf i
siarad, oedd cloc pen-tan a
gyflwynwyd i'w rieni fel anrheg
priodas, air holl atgofion oedd
ynghlwrn air cloc.
Diolchwyd yn gelfydd lawn am
noson tldiddorol gan Geraint
litis. Y slarad\vraig y tro nesaf
fydd Meinir Po Jone:;.
IJAEARGRYN HA 1'1'1, Bu
nucr 0 gapcli, cymdeirlldsau at
unigolinn yr ardaI yn cynnal
gweilllgarcddau i gefnogi
Ymgyrch Yruti. Ni al1"vn, 0 bell,
tlllirnad y falh ~efyllfQ.
P~nderfynodd staff ..staff y Beoin
ii pblalll y~gol Bethel drefnu
hrecwa~t i godi ar~an. Daclh
nifer Q benLfl,;f"i) r tl charcuigion
~'r y~gl\1dra\v i gefnogi. Cafwyd
)'malcb dda, a cllyfranntt"n hael.
Ar ddi\vedd y dd,v~f awr
11\v}rdd\\lyU i goui £l,(lOO at
8)..fer )'r "p~l,Diolch i ba\,b a
g~!fran()godd m~~lnllOrh\,,-v

•ffordd.

Cp.fiwell ~rn gIn OW9~~n~tlth naw;d pres trOlTlor, y~yyi'jC:lIll, ttJlu
b.I,f:U.." ate, Y''l 93Y01QI a YVVOl)Olldt;lflCJU arf~rOI Swvddfa'r Po~t.

A hcfyd rllYPojnt, lotQri a PhAiriAt'\t • Tynnu Pres (ea~hbQ~k)

CofiwCh dd~fnyddio ORIAU AQOfl

SWYDDFA POST BETHEL o(Ei,~n=~:J!r~T·
(0124a) 670261 e u,m,-0 p.rT!. (Bul)
CeVYGhgroe:50 cynll@S gan Cll!D A SUSAN

By~\lOl1.tch d llldwr ar gael ar gyfer pob
malh 0 log] prerl3t: - nos",,"cithiau illlllll/

purt'iOll, Lripiau ac att Gwasa.na~th
personol 3 ~hctcTaurl\~~ymolban (01248) 361044

BYSUS RHIWLAS

(AL\VYN A SARAH JONltS)

Ffon: 870605
. SaBgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
. Ba:sgedi Crog
• Hefyd, CompoBt ar
werth

RHOOO O'R GALON
YW 6LOOAU

yng nghwmni'r Gweinidog, y
Parchedig Marcus Wyn
Robinson. Cyfoet hogwyd y
gwasanaeth gyda grwp 0
offerynwyr pres, pob un a
chysylluad a'r capel, yn
ehwarae fel yr oedd y
gynulleidfa yn cyrraedd, ac yn
cyfeilio i'r carolau. Roedd hwn
yn ychwanegiad arbennig iawn
at naws yr achlysur, Cafwyd
rnyfyrdod pwrpasol yn SOnam y
tair 'C', sef cardiau, cost, cinio;
ac yna tair 'C' arall yn cyfeirio
at Crist, cyfeillgarwch, Croes,
cyn troi a[ fwrdd y Cymun lle
bu dros 70 yn cymuno.
MERCHED Y WAWR. Yn
anffod us, oherwydd y iywydd
canslwyd cyfarfod mis Ionawr.
Os oes rhywun a diddordeb yn
mynyehu Cinio'r Llywydd
Cenedlaethol neu Gwyl y Pum
Rhanbarth mae gan yr
Ysgrifennydd fanylion am y
ddau ddigwyddiad. Gofynnir
yn garedig i bawb sydd am
ddod i'r Swper Gwyl Ddewi
ddod a £15 i'r cyfarfod nesaf a
hynnv yng nghwmni yr
arlunydd, Frank Green,
Pontrug.

LLO~GYFARCHIADAU i Iwan Morris, 0 Dreflys, Bethel, ar ci
lwyddiant wrth gymhwyso i ddreifio Fforeh Godi ar safle Antur
Waunfawr yng Nghaergylchu yn Stad Cibyn, Caernarfon.
Deehreuodd Iwan weithio iAntur Waunfawr yn Ebrill 2008 ac ers
hynny mae wedi bod yn gweithio yn yr Adran Ailgylchu Papur.
Bydd yn derbyn hyfforddiant ychwanegol yn fuan iweithio gyda'r
Adran Ailgylchu Plastigion hefyd.

- -_
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ae wrth basio'r parsel 0 un
plcntyn i'r llall dacth anrheg i'r
golwg bob tro. Ffurflen
Cyfrifiad ocdd yr anrhcg cyntaf,
ac yna yn dilyn, Angel, Seren,
Gwell t y stab I, babi, ac i
ddiweddu, Croes. Rocdd pob
dosbarth yn llefaru igyd fynd a'r
anrheg oedd wedi ei dynnu allan
o'r boes. Cafwyd yr orymdaith
arferol 0 amgylch y Capel gan
Mair a joseff, dwy angel, un
Bugail ac un Brenin, a
diweddwyd y cyflwyniad wrrh i'r
plant gyd-ganu 'Croeso i'r Iesu'.
Diolchodd Gerainr Elis 1Rita a
Manon am baratoi'r cyflwyniad,
iEdwina am addurno'r Capel, i'r
plant am ddysgu'r gwaith ac i
athrawon a rhieni am bob
cefnogaeth,
Braf oedd gweld y Capel yn
gyfforddus lawn a sylweddoli
bod yr hen hen neges yn dal i
apelio at yr hen a'r ifanc. Roedd
yno awyrgylch gynnes.
Yn syth ar 61y Gwasanaeth aeth
y plant j gyd i'r Festri i fwynhau
eu parti. Digon 0 ddanteithion
blasus i bawb. Ac yna yn sydyn
ymddangosodd Santa a'i sach a
rhannu presant i bob plentyn.
Dymuna'r Athrawon ddioleh 0
galen i lawer o'r rhieni a
chyfeillion a gyfrannodd i
lwyddiant yr arbrawf hwn eleni.
Gwasanaeth Cymun Bore
Dolig. Braf oedd cael croesawu
cynulleidfa niferus unwaith eto
ar fore'r Nadohg yn cydaddoli

APEL BETHEL. Cafwyd
gwasanaeth cofiadwy gan blanc
yr Ysgol SuI ar fore 20fed 0
Ragfyr 2009. Trefnwyd y rhaglen
ar y thema 'Ugain mlynedd yn
61' pan ddaeth Wal Berlin i lawr,
ac am y brenin Wenslas a
roddodd obaith gwell i'w bobl.
Yr wyth 0 lefarwyr oedd Fflur,
Lowri, Sion, Gwenno. Moli,
Ffion a Dyfan heb anghofio,
wrth gwrs, Mair a Joseff,
Angylion, Bugeiliaid a'r Gw}'r
Doeth. I arwain Mair a Ioseff at
y preseb, canodd Moli, Sion, Cai
a Gwenna, 'A welaist ti'r ddau'. I
ddiweddu'r cyflwyniad canwyd
'Hei, Hei) Hei' gan y plant igyd.
Diolchodd y Parch Gwynfor
Williams am y trefniant, ac i'r
athrawon am eu gwasanaeth, ac
yn arbennig i'r plan 1 am
ddysgu'r gwai th ac am y
darlleniadau graenus eto eleni,
Cafodd pob plenryn docyn ac
anrheg ar y diwedd. Casglwyd
£50 at Ambiwlans Awyr Cymru.
CAPEL Y CYSEGR
Gwasanaeth y Plant. Y plan t
oedd yng ngofal y gwasanaeth
eyn y NadoJig a chafwyd
cyflwyniad graenus iawn gan 30
ohonyn t. Cymerwyd rhannau
agoriadol gan yr athrawon, yn
darllen darnau perthnasol o'r
ysgrythur ac yn cyflwyno
carolau a gweddi. Yna bu i'r holl
blant ganu 'Clywch y clychau
elir yn canu'. Thema'r
gwasanaeth oedd 'Pasio r parsel'

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

:.....



Am ID'oeso clJ1'U'efolCymreillbob ~m~er- AneurynJon~ a'r ~taff

L ERIS Fffio: 870277
arn

Gvvest:y

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444
*Gwerthwr Glo
*Olew Gwres Canolog
i'ch cacw'n gynnes ac yn glydf

••

cynnal 0 11am tan hanner dydd.
Mae pob sesiwn yn costio £2.60.
I gofrcstru, cysyllrwch a Jane
Eade 0 Gyngor Gwynedd ar
01758 704010. neu e-bost:
mareuspoli tisCg.gwynedd.gov. uk

Mae'r sesiynau pel-droed
anabledd a fydd yn cael eu
cynnal yng N ghanolfan
Hamdden Arfon yng
Nghaernarfon yn cael eu
cefnogi gan Gyngor Gwynedd,
Chwaraeon Anabledd Cymru ac
Ymddiriedolaeth Bel-droed
Cymru.

J\1ae menter pel-droed anabledd
newydd sbon yn cael ei gynnig
yng Ngwynedd a fydd yn rhoi
eyfle i rheiny sy'n 16 a throsodd
i finiogi eu sgiliau pel-droed yn
ogystal a helpu i gadw at
adduned blwyddyn newydd i
golli pwys neu ddau.

Mae cyfres 0 sesiynau
hyfforddi pel-droed yn cael eu
cynnal yng Nghanolfan
Hamdden Arfon yng
Nghaernarfon ac yn ago red i
bobl 16 a rbrosodd. Mae'r
sesiynau pel-droed cael eu

Pel-droed anabledd ar
gael yng Ngwynedd

• •mwyn creu man parcio 1

gwsmeriaid tu 01iElaine's.
• Rhoddi grant 0 £650 i Eco'r

Wyddfa.
• Gofyn i'r Cyngor Gwynedd

ysiyried gwella cyflwr y ffordd
o flaen Tyddyn Rhyddid.

• Peidio a chyfrannu i Gronfa
RII Owen eleni ond i ail
ysryried yn y dyfodol os
byddai'r nifer sy'n derbyn
grant o'r gymuned hon yn
codi.

• Roddi caniatad i'r pensaer
gael prisiau am y cynllun ar
gyfer Pare Ch warae yng
Nghwmyglo cyn cynnal
cyfarfod eyhoeddus i'w
drafod.

• Ail asesu'r broblem 0 ddwr yn
casglu ym mhen draw Cae
Chwarac Pwll Moelyn ar 61 i'r
safle sychu.

• Doedd dim gwrthwynebiad
gan y Cyngor i gais cynllunio

am estyniad deulawr yn
Tyddyn Rhyddid, Llanrug.

• Cefnogi cais i brynu tir er

Mewn cyfarfod o'r Cyngor a
gynhaliwyd ar y ISfed 0 Ragfyr
2009, penderfynwyd:

CYNGOR CYMUNED LLANRUG

• Gw~it'" MOT
• Meconic profiadol iawn
• ~r:S:QV ~ylitQdl~""91

• I • r •
• IrwslO cOlr 0 ~on.ou

neu symudQI

07979
6~0006

LLANRUG
677362

Teglon, SIOd Tolybont

CERIS JONES

CAPEL YRHOS
Nadolig Capel y Rhos
Cyflwynodd aelodau'r Ysgol SuI
eu gwasanaeth N adolig ar
Ragfyr 21ain. Stori enwog 0

Rwsia oedd ganddynt, sef
Babwshka a'r Tri Gwr Deeth.
Diolch i bawb oedd yn cymryd
rhan ae i'r athrawon am eu
hyfforddi.
Yn dilyn y perfformiad
mwynhaodd y plant eu parti
Nadolig a mawr ddioleh i bawb
a gyfrannodd at y parti hwn.
I ddathlu Bore'r Nadolig, yn 61
yr arfer bellach, daeth nifer dda
ynghyd. Cafodd y plant gyfle i
ddangos un anrheg a ddaeth gan
Sion Corn. Dan arweiniad ein
gweinidog, cafwyd gwasanaeth
byr ond bendithiol iawn.
Drannoeth Gwyl San Steffan,
cynhaliodd yr aelodau Gyfarfod
Gweddi a drefnwyd gan Mr.
Len Brookes, llywydd y mis.
Dioleh i bawb fu mor barod i
gynnig eu gwasanaeth,
Oedfaon mis Chwefror
Chwefror 7: Y Gweinidog
Chwefror 14: Y Parch. Trefor
Jones (dim Ysgol SuI)
Chwefror 21: Y Gweinidog (dim
Ysgol SuI)
Chwefror 28: Mr. Aled Ifan

menter a Busnes yn 2009, wedi
ennill gwobr Trefnydd Teithiau
Bysiau yn 2008 ac hefyd yn
2008, oherwydd ei gyfraniad yo
trefnu teithiau i'r Eisteddfod
Genedlaethol, wedi ei urddo i
wisg werdd Gorsedd y Beirdd.
Roedd Elfyn yn deall i'r dim sut
i blesio ei gyn ulleidfa a
mwynhaodd pawb bob eiliad o'i
gyfiwyniad difyr a ffraeth.
Paratowyd y baned gan
Meirwen, Mair a Mary ac
enillwyd y raffl gan Mary.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 9
Chwefror a'r wraig wadd fydd
Wendy Thomas, enillydd
cystadleuaeth Casa Dudley
2008.

Anabl ar 22 Ionawr; cwrs celf a
chrefft yn y Bala ar 23 Ionawr;
caffi Eisteddfod yr U rdd ar 27
Chwefror; y gangen yn daihlu
GWyIDdewi yn y Fie, Llithfaen
ar 9 Mawrth, a chinio'r Llywydd
Cenedlaethol yn yr Wyddgrug
ar 24 Ebrill. Penderfynwyd bod
y gangen yn gofyn am ganiatad i
blannu coeden yn Llanrug yn
unol a chynllun Coed Cymru.
Gwes tai 'r noson oedd Elfyn
Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr
Cwmni Seren Arian.
Adroddodd Elfyn hanes y
cwmni, a fu'n rhan annatod o'r
gyrndeithas, o'i ddeehreuad yn
1918: ei dad yn prynu'r cwmni
yn 1941, y gystadleuaeth gyda
chwmni Express Motors, y
troeon trwstan, y cydweirhio a
chwmni Purple Motors ac yna
Elfyn yn eymryd drosodd yn y
90au.
Gellir dweud bod Elfyn wedi ei
eni yn entrepreneur. Pan oedd
ond yn 7 oed codai dal ar blant
pentref Cesarea am gael reid ar
boni a enillodd yn Sioe Mon.
Ymhen pedair blynedd roedd y
poni yn wael ac fe'i gwerthwyd
mewn ocsiwn a defnyddiodd
Elfyn yr arian i brynu defaid.
Bu'n bridio defaid am rai
blynyddoedd wedyn gan
werthu'r wyn. Roedd ei fusnes
defaid wedi gwneud yn ddigon
da iddo fedru ei werthu a
phrynu car mini pan aeth yn
fyfyriwr i Goleg Llandrillo.
Roedd yo ei elfen yn y fan
honno ac yn defnyddio'i gar i
gario myfyrwyr (am dal, wrth
reswm) yn 01 a blaen i'r coleg,
Pan oedd yn fyfyriwr yng
ngholeg Politechnig
Manceinion arferai wei thio ar
gyda'r nosau mewn gwestai
ayyb, a defnyddiai'r arian i
fynychu darlithoedd gan
ddynion busnes blaenllaw yn
Ysgol Fusnes Manceinion lie
dysgodd mai'r ffordd i lwyddo
bob amser yw eyfarfod ag
anghenion y cwsmer.
Dyna fu sail llwyddiant Elfyn
Ban iddo edrych ar yr hyn ocdd
cwsmeriaid ei angen a'i
cbwenychu: math 0 ystafell
mewn OWesty, darpariaerh ar
gy[er yr I1t110cl1. 1\~orocld siop
yng N"gbaernarfon er mvvyn dod
a'r busncs yn 11t~at y cwsmcr a
hybu 5wcrth~ant} diddordebau,
cwsmenaium~{!l~cvnznerndau,
~ol££) rft~\.l~motor b~if,;~) "SQr
sion ychwaneal\] vn Wrecsllm.
bi.11luu~ipubl iyrnuno a b)Y)'litlu
hcb or!od tClth~o ar y bws.
dyfci~lO gwylidu ~~Vt:lJltlJJul~c.c.
Ta;,h rn olrh{l~n banes )? Cymr)'
vn Liunosm. detnvadto e.bost
i\'W srshsbu ar Isin.
J!rbyn hvn mae ~obl o bedwar
ban bycl vn ccmvncio CWJTIlli'r
Qeren Arian aT"fijfcr cu owyl~au
so mns'r hu~ne~ yn mynd "
ll\;rlfl i Deflh. Dot;~dim rhy[cdd
bod J...lfyn wed, enn;l] gwobr



Cofiwch gcfnogi cin hysbysebwyr

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar I bob oedran er
mwyrl I chi fedru mwynhau defnyddlo eich cyfrlfiadur!

-_ ----=--~- - -- - - -- - -

- -
••

Problem gyda'Gh Gyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eicn cyrrtnaour cvsvutwcn

a Gomer Roboris
FfOn . 01~66 67046Z

Symudol ' 07962 712368

'Beth \VYl yn feddwl o'r patrwm yma? Gorgimwch Cymreig, cawiais
}~patrwm yrna 0 ddarn 0 garped grisiau, lOP plastig potel lefrith a
Lhraed iddo 0 frwsh llawr, mae yn garantid 0 ddal samons mawr. Mi
wnaf gopi ohoni i ti, fydd 0 ddim trafferth.'

Ia un felly oedd Ernie Jacques, pared ei gymwynas ac yn ffeind
iawn ei natur, celais lawer iawn 0 hwyl a phleser yn ei gwmni wrth
h}'c:sota y Se~ont. At8o{ion hapus iawn 1)Tdd gcnnyf amdanar, Ernie,

D\ GYF;\II_T C\'<{YNI-OR,BETIruL

Ffrind

cofion at Eileen sy'n gwella ar 61
dcrbyn triniaeth lawfeddygol yn
ddiweddar. Llongyfarchwyd
Avril a Doug ar ddod yo Nain a
Thaid i Elliw Pyrs a diolchodd
i'r aelodau Iu'n cymryd rhan yn
y Cwis H"vylo.
C}hoeddwyd y digwydd-iadau
canlynol: distawrwydd
noddedig gan yr Is-bwyllgor

ffrindiau a rnwynhau y cyfan yn
arw. Llongyfarchiadau mawr i
chi.
MERCHED Y WAWR.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 gangen
Llanrug )rn )' Ganolfan
Gymunedol ar nos Fawrth, 12
Ionawr. Dymunodd Margaret, )'
Lly wydd, Flwyddyn Newydd
Dda i bawb ynghyd ag anfon

Mr. Paltl Hughes, nodduir ~elod Bandy Fhoyddyn' sefCollette Willianzs

Dyfrig Ouien )'r1 derbyti Gwobr Goffa Ten')) Lloyd .!OlieS gall y
c..vrlgllor)ldd Charles .!011eS

LLONGYFARCHIADAU

",1"1 7510 511 631

Bloda
ene e
~

Kledau fl'i~dlll
fl..i~df~..~h

W@ellad 6)'rddau
Ca.oRhydau Pontru9
Caorn.ar£on LLSS2TN

BABI NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i
Cemlyn a Gwenan ar enedigaeth
eu merch Iach, Elliw Pyrs, ar 8
Rhagfyr. Llongyfarchiadau
hefyd i Taid a Nain, Doug ac
Avril, Stad Minffordd a Geraint
ac Ann Elis, Bethel.
PROFEDIGAETHAU.
Yn sydyn lawn bu Iarw Ernest
Jacques, 54 Glanffynnon, yn 61
mlwydd oed. Anfonwn ein
cydymdeimlad diffuant at y
teulu: ei wraig Rhian, Sioned ac
AJed a'r wyres fach, Elenid.
Hefyd at ei frawd, Cyril,
Maureen air teulu.
Hefyd bu farw Mrs Margaret
McNall, Penllel, Ffordd yr
Orsaf, gwraig annwyl David
Edwin, a mam hoffus David,
Susan a'i theulu. Anfonwn ein
cofion arbennig at Mr McNall,
sydd ei hunan yn wael yng
N ghartref Plas y Bryn,
Bontnewydd.
Bu i Jackie Hughes, Rhes
Crawia, golli ei mam yrn
Mrynsiencyo yn ddiweddar,
Anfonwn ein cydyrndeimlad
diffuant atoch chithau ac at
Dylan, Catrin a Gerallt
Yn yr un modd, cydymdeimlwo
a Barbara Thomas, Y GI)'n,
Pontrug, ynghyd ag Eifion
Gwyn ac Arwel a'u teuluoedd yn
eu profedigaeth 0 golli marn,
nain a hen nain annwyl, Mrs H.
McKay, Cricieth.
BRYSIWCH WELLA. Cofion
gorau at Mrs Eurwen Williams,
Bryn Gro, Ffordd Glanffynnon,
sydd wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar,
DIOLCHIADAU. Dymuna
Mair Jones, 8 Hafan Elan,
Llanrug, ddiolch i'w
chyrndogion, ffrindiau a'r teulu
i gyd am y cardiau, anrhegion
a'r dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur ei
phen-blwyd d yn 90 oed. Cafodd
barti bach gyda'r teulu a

BAND LLANRUG. Cafodd
Cyngerdd Nadolig Blynyddol
Band Llanrug ei gynnal yn
Ysgol Gynradd, Llanrug ar Nos
Iau 17 Rhagfyr,
Roedd yn noson 20
lwyddiannus iawn gyda'r
neuadd yn llawn 0 Ifrindiau,
teulu a phobl leol. Yn ystod y
noson cyflwynodd Cynghorydd
Charles Wyn Jones ddwy wobr i
aelodau'r band.
Y gyntaf, sef 'Gwohr er cof am
Terry Lloyd Jones', ar gyfer
aelod ifanc sydd wedi cyfrannu
i'r band trwy fynychu'n
rheolaidd ac wedi gwella yn
gerddorol. Aeth y wobr eleni i'r
chwaraewr Bariton laf (1st
Baritone): Dyfrig Owen.
Roedd yr ail wobr ar gyfer
'Aelod Band y Flwyddyn'.
Gwobr newydd yw hon, wedi ei
noddi gan y Cyfarwyddwr
Cerdd, Mr Paul Hughes. Eleni
cafodd ei rhoi i Collette
Willjams. Mae'r wobr yn cael ei
rhoi mewn cydnabyddiaetb o'r
gwaith caled mae Collette wedi
ei wneud, mae'n diwtor i'r band
ieuengaf, yn cynorthwyo gyda'r
Band Ieuenctid yn ogystal a
chwarae Prif Horn (Principal
Horn) yn y Band hyn.
Mae'r Band nawr yn edrych
ymlaen at agoriad swyddogol y
'cwt band' newydd yn y
flwyddyn newydd pan fydd yr
holl waith wedi ei gwblhau
LLONGYFARCHIADAU
ca1onnog i Dr. Delyth Tomos,
Tan y Cae, Tan y Coed, Llanrug,
ar ennill ei doethuriaeth Ed.D.
gyda'r Brifysgol Agored yn
ddiweddar,
PLAID CYMRU. Bydd yn
noson arbennig yng Ngwesty
Seiont Manor nos Fercher, 17
Chwefror! Dowch yno j
gyfarfod yr Aelod Seneddol,
Hywel Williams. I gael rhagor 0
fanylion ffoniwch Ll inos
Davies ar 674478.

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

LLANRUG
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Ebrilllaf air 2il, 2010

cadw ffin Ward Waunfawr
Cyngor Gwynedd) sef Caeathro,
Waunfawr, Betws Garmon a
Rhyd-ddu, fel ag y mae yn ystod
yr adolygiad cyfredol o'r ffiniau.

Unwaith eto mae Cyngor
Gwynedd wedi addo gwaith er
mwyn datrys ~, llifogydd ger
Tyddyn Wbisgyn. Cytunwyd
geiriad holiadur cymunedol
ynglyn a dyfodol rir 'Gerddi
Bach' yn y Waunfa\vr,

Adroddwyd bod caniatad
cynllunio wedi'i gytuno ar gyfer
cyn tedd 0 flaen 3/4 Tai Bryn teg.
Food bynnag, roedd y ceisiadau
ar gyfer tai rhwng Caeathro
Bach a Hen Gapel, a'r estyniad i
Garej Gwalia, yn parhau i gael
eu hystyried cyn eu cyflwyno i'r
Pwyllgor Cynllunio.

Roedd y Cyngor yn unfrydol
o blaid ysgrifennu i ddiolch i
weithlu priffyrdd Cyngor
Gwynedd am eu hymdrechion i
gadw'r priffyrdd yn agored yn
ystod y tywydd gaeafol.
'GEORGIAN GLORY'. Dyna
oedd pennawd tudalen flaen
atodiad cartrefi'r Western Mail
ar ddydd Sadwrn, 16 Ionawr. Y
pwnc oedd Castellrnai, y plasty
syn edrych dros )' Fenai rhwng
Caeathro a'r Bonrnewydd. Yn
anaml iawn mae'r papur yn
cynnwys cartrefi drud y ru allan
i dde-ddwyrain Cymru!

DRA OtR YSBYTY. Am gyfnod
cyn y Nadolig bu Elwyn
Hughes, Erw Wen yn yr ysbyty,
Roedd yn braf ei weld adref cyn
y Nadolig,

Ar 6] cyfnod yn yr ysbyty yn
gynnar yn y flwyddyn newydd
mae'n braf gweld Richard
Myrddin Roberts, Bryn y Gof, 0
amgylch ypentref unwaith cto.
E1STEDDOFD YR URDD
hRr·Rl. Cynhelir cyfarfod
cyhoeddus yng nghanolfan y
Capel am 7.30 ~'r hwyr nos Iau,
II Chwefro~ Bydd
cynrychiolydd 0 Urdd Gobalrh
Cyrnru yn bresennol er mwyn
sefydlu pwyllgor codi arian i
Eisteddfod yr Urdd Eryri yn
2012.
BABIS NEWYDD. Croeso
mawr i Rosy Morris, a anwyd
ddechrau mis Rhagfyr, Hi y'~
plen tyn ieuengaf John a Niki
Morris, Tai Bryn y Gof. Rosy
oedd y plentyn ieuengaf yn y
Parti Plant!

Hefyd llongyfarchiadau i
'blanc )' fro', se[ Nia Hughes,
Glanrafon gynt, ar enedigaeth
mab, ac i Aron Evans, Llecyn
Clyd gynt, ar enedigaeth merch.
CYDYMDEIMLWN a Vera
Roberts, Monfa, ar farwolaeth ei
mam ddechrau mis Ionawr,
TYNFA MISOL. Enill\.vyr
1:vnfa Misol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro ar gyfer mis
Ionawr oedd: £40: (58) Sandra
Roberts,S Bryn y Gof; £25: (50)
Tony ac Erian, Annedd; £15:
(92) Vernon Jones) Llain
Meddygon; £5: (46) Aled Jones,
9 Tai Glangwna.

Diolch i'r cefnogwyr
ffyddlon, yn arbennig )'r
ael\vydydd gyda mwy na UD
hapchwarae\vr )'nddi, maetr
P\v}'llgor wedi medru talu am yr
holl \veithgaredd dros yr Wyl.
CYNGOR CYMUNED.
Cynhali\\1'd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned Waunfawr )'D y
Ganoltan, Y Waunfawr ar 11
lona\vr. Penderfynwyd cefnogi

CAEATH-RO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)
I ......

•
I

- a fynta wedi bod yn gweithio
gyda Robin Warrington (ffrind i
mi crs dyddiau Ysgol Bethel)
pan roedd )Tn Ngbymru -
roeddwn yn methu credu! Mae'r
byd yn Iach lawn. Rhai eraill
wedyn gyda chysylltiadau a Port
Talbot a Chaerfyrddin. Fe
ddaeth ffrindiau 0 Gacrfyrddin
allan yma am wyliau ym mis
Tachwedd - y tri ohonynt wedi
mwynhau yn fawr iawn.
Rwyf wcdi bod yn eira-fyrddio
nifcr 0 wcith iau vn vstod v_. .
flwyddyn ddiwcihaf ac hefyd
wedi bod vn cerdded v- -
mynyddoedd. Roeddwn yn un 0

40,000 0 bobl a gymerodd ran
yn y Vancouver SUIl Run ym
mis Ebrill, rwyf \..'edi trio
'Curling', ae wedi bod yn Ifodus
iawn iweld ychydig 0 gernau Ice
Hockey, sef gem genedlaethol
Canada, Mewn 11ai na rnis fe
fydd yr Olympics yma, ac yna
bydd digon 0 ddiddordeb dros y
byd ar Vancouver, Whistler a
Chanada ei hun, wrth gwrs.
Rwyf wedi cacl ychydig 0
docvnnau i rai o'r-digwyddiadau, felly rwy'n
edrych ymlaen at }' bwrlwrn
fydd 0 gwmpas )' ddinas.
Dros y Nadolig fe gefais gynnig
i dreulio amser gyda theulu 0
Comox, tref fechan ar
Vancouver Island. Roeddwn
wedi bod atvnt unwaith o'r-
blaen yn ~'stod ,'r haf. Teulu
cerddorol ia\vn - )' ffidil a'r
piano )rn cael eu chwarae yn
amI, a hynny yn dwyn atgofion
o fod adrcf gyda'r holl
gerddoriaeth ac ati )'n LI,~yn
Eithin! Mae gan y teulu
gys)'lltiad a Chymru hefyd, gan
fod Hen Daid fy ffrind, Destr)',
yn dod 0 dde Gymru.
Am y flwyddyn yma bydd yr
OIYlllpics g)~da ni yn fuan iawn,
ac yna gobeithio bydd )' g\vaith
yn mynd yn ei flaen yn
ddiff\vdan. 'l\rdi'r adeiladu-ddim i fod i orffcn tan y
flwyddyn 2013 - felly dlgon i'\v
wneud eto, Gobeithlo!

ALL),) GRlc J'-)TflS
(gyot 0 FctllCl)

Ar 61 bod yn gweith io fel
Peiriannydd Sifil gyda Mort
MacDonald ) n Birmingham,
Caerfyrddin ac yna Caerdydd,
daeth cynnig i IDl gael gweithio
ymhellach I ffwrdd - a dyma Ii'n
syrnud allan i Vancouver,
Canada gyda Hatch Motl
MacDonald. Rwyf wedi bod
yma rwan ers ych ydig dros
Ilwyddyn ac wcdi cyfarfod a
thipyn 0 bobl sydd wedi symud
yma 0 wahanol wledydd y Byd.
Roeddwn yn ddigon ffodus 1
gael y cynnig i weithio dramor,
a dyma dderbyn swydd )'ma yn
cynllunio ae adciladu Priffordd
newydd ger Vancouver -
gwneud gwelliant i'r Trans
Canadian Highway, sydd yn
golygu 0 gwmpas SO 0 bontydd,
cannoedd 0 waliau a tua 30
milltir 0 ffordd newydd. Mae'r
gwaith yn brysur ac, wrth gwrs,
pethau yn symud yn gyflym
iawn 0 ddydd i ddydd, ac ar hyn
o br),d mae'r Contractwyr yn
brysur allan ar y safle yn
adeiladu. RW)Tf mewn tim 0 ryw
200 0 beirianwyr sifiI sydd yn
~veithio ar gynllun y 'Port
Mann High\.\Tay 1', ae mae'n
costio Lly\vodraeth British
Columbia yn agos i 3.5Bn CAD
$. Fy s\vydd i )'\v goruchwylio
cynilunio 6 pont a rh)'\.v dd\\'sin
o \valiau. Rwy'n hefyd yn helpu
eraill fel c},dlynydd rhwng y
gwahanol dimau, sef structures,
high\vays, drainage,
geotechnical ... aY)'b
Rwyf wedi cyfarfod a tchydig 0
bob! sydd a chysyll[iadau a
Chymru - un 0 Harlech, un 0
rangor ac un arall 0 Llanfair I'G

Aled ar un 0 boniydd Port MaIL'!
Highuiay

CYFARCHION 0 VANCOUVER
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•

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

Benisarwaun a Brynrefail godi 0
gwmpas £5,000 yn y ddwy
flynedd nesaf Golyga byn 0

gwmpas £5 y pen. Bu'r dasg 0
sefydlu'r pwyllgor ape! yn
hynod 0 rwydd a diolchir i'r
nifer dda a ddangosodd
ddiddordcb. Roedd pawb yn
fodion iawn i fod yn aelodau o'r
pwy11gor. Cynhelir y pwyllgor
cyntaf nos Lun, 8 Chwefror am
7.30 yn yr Ystafell Gymuned.

Pwysleisir bod croeso mawr i
rai na allai fod yn bresennol yn
y cyfarfod ape! ymuno yn y
pwyllgor cyntaf yma. Bydd
angen Direr dda 0 wirfoddolwyr
igodi'r swrn a nodwyd. Dowch i
gefnogi'r Mudiad Ieuenctid
hollbwysig yma.
YSGOL SUL BOSRA. Wedi'r
eira a'r rhew roedd hi'n braf
croesawu'r aelodau yn 61 i'r
Ysgol SuI. Gobeithio y ceir
tymor byrlymus a hapus yn yr
wythnosau nesaf. Cofier bod
croeso twymgalon i aelodau
newydd ymuno i ni am 10.00 o'r
gloch bob bore Sui.

SEIBIANT. Balch oeddem 0
weld Ceirion Williams, Carreb,
adref am seibiant 0 Cambasra,
Afghanistan, dros y flwyddyn
newydd. Prysured yr amser iddo
ddychwelyd adref ym mis Ebrill
wedi ei deyrngarwcb a'i
yrnroddiad gyda'r Royal
Artillerv.•
PWYLLGOR NEUADD.
Cynhali wyd Cyfarfod
Blynyddol nos Lun, 18 Ionawr
yn yr Ystafell Gymuned.
Adroddwyd cofnodion y
flwyddyn 2009 ac fe'u cafwyd yn
gywir. Cyfetholwyd Marinas ar
y pwyllgor. Tynnwyd Clwb Cant
Ionawr a'r enillwyr oedd:
Michael Jones, Pertbi a Phyllis
Elis, Rhosfair.

Atgoffir pawb ei bod hi'n
amser adnewyddu'r aelodaeth
am )' flwyddyn 2010.
CYFARFOD APEL
EISTEDDFOD YR URDD
ERYRl 2012. Llywiwyd y
cyfarfod gan Richard Morris
Jones a Meriel Parry. 'Iarged
Cyfansawdd Eisteddfod Eryri
yw £350,000 ac felly disgwylir i

anrhegion a'r dymuniadau
gorau a dderbyniwyd ar
achlysur genedigaeth Efan Jac.
DYMUNA Liz, Eric air teulu
ddatgan eu diolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth 0 golli Mam, Nain
a Hen Nain annwyl iawn. Gyda
diolch arbennig i Nan, Jean a
Susie, a Chwrnni Gofal Caredig
am bob cymorth i ofalu amdani
yn ystod y ddwy flynedd olaf.
Diolch i'r Parch Marcus
Robinson am ei wasanaetb
ddydd yr angladd, i Mrs Ann
lfans wrth yr organ ac i Mr a
Mrs Dylan Griffiths, Tros y
Waen am eu trefniadau gofalus a
thrylwyr iawn. Trosglwyddwyd
£550 er cof am Gwyneth i
Gronfa Alzheimer Cangen
Gogledd Cymru. Diolch 0
galon.
GWELLHAD. Anfonir ein
dymuniadau gorau i Mrs
Catherine Williams, 20 Bryn
Tirion, ar 61 iddi dreulio cyfnod
yn yr ysbyty cyn y Nadolig.

Ein cofion anwylaf hefyd at
N ansi, Meillionydd, wedi ei
thriniaeth yn Ysbyty Gwynedd
a'r gofal wedyn yn Ysbyty Eryri.
Rydym yn holi'n gyson
amdanoch.

I bawb arall sydd wedi bod yn
sal yn ystod y tywydd garw yma
dymunir iachad buan i bob un
ohonoch.
LLONGYFERCHIR Dilwyn
Green ar ei lwyddiannau di-ri
yn Sioe 'National Federation of
Poultry', Stafford. Enillodd
darian aur am yr aderyn 'Silkie'
gorau. Dyma'r tro cyn taf i
Gymro ei hennill ers 1962.
Cafodd bedair gwobr gyn taf
befyd. Bydd Dilwyn ac aelodau
o Glwb Gwynedd yn mynd i'r
Alban i gystadl u nesaf pryd y
bydd 0 gwmpas 650 0 adar
amrywiol yn cael eu
harddangos. Bydd John Arwel
Hughes 0 Lanberis ac Euron
Williams yn rnynd yno hefyd,
Pub lwc tddvnt.•
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YR YSGOL GYMUNED
Croeso. Croesawn Mr Gareth
Williams fel athro llanw i
ddosbarth BI 3 a 4 am gyfnod,
yn ystod absenoldeb mamolaeth
Mrs Sharon Ray. Yn yr un
modd rydyrn yn anfon ein
dymuniadau gorau iMrs Ray yn
ystod yr arnser yma.
Myfyriwr. Croeso iMr Jonathan
Davies fydd yn treulio 6
wythnos ar brofiad dysgu 0
Brifysgol Bangor yn nos barth
B15 a 6.
Sioe Nadolig 2009.
Perfformiwyd Sioe lwyddiannus
iawn brynhawn a nos Fawrth,
15 Rhagfyr, Diolch i'r plant am
berfformiad gwych ac i'r holl
Staff am eu brwdfrydedd.
Rydym yn hynod 0 ddiolchgar i
bawb a ddaeth i gefnogi yn y
pnawn air gyda'r nos.
Cydymdeimlo. Rydym fel ysgol
yn cydymdeimlo ag Anti Liz air
teulu yn eu profedigaeth sydyn
o golli Mam a Nain annwyl.
COLLED AR DROTHWY'R
NADOLIG. Cydymdeimlir yn
ddwfn iawn a Liz ac Eric a'r
teulu yn eu celled fawr ym
marwolaeth sydyn a thawel Mrs
Gwyneth Jones, 25 Bryn Tirion,
yn 83 mlwydd oed - mam
amhrisiadwy i Liz a'i phriod
Eric, nain ddylanwadol ar
Dyfed, Sioned ac Aled a hen
nain falch iBeca, Twm ac Efan
jac. Fe'i rboddwyd i orffwys
gyda'i diweddar wr ym
rnynwent Brynaerau,
Pontllyfni,
CRONFA'R PENSIYNWYR.
Pel Bonws Loteri. Enillydd mis
Rhagfyr oedd Miss Elinor
Jones, Bron y Waun gyda'r rhif
30. Llongyfarchiadau. Diolch i
bawb am gefnogi cronfa'r
Pensiynwyr trwy brynu pel
bonws bob mis. Byddwn yn
parhau i'w redeg eto eleni ac
mae ycbydig 0 rifau sbar, Os oes
gan unrhyw un ddiddordeb,
cysylltwch a Liz ar 872421.
DIOI ..CH. Dymuna Sioned a
Tirion ddiolch i bawb am yr

PENISARWAUN
-

Mrs Ann Evans, Sycharth. Fton: (01286) 872407 ,
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rwy'n parhau ichwilio am union
ddyddiad y digwyddiad. Yn 61un
alwad, 1942 oedd y flwyddyn,
ond er chwilio drwy holl 61-
rifynnau'r Caernarfon and
Denbtgli Herald, doedd dim sOn
am v ddamwain.•

Ychydig eyn i'r Eco fynd i'r
wasg, daeth galwad a llytbyr yn
dilyn gan Margaret Roberts,
Caernarfon, oedd yn cofio Dr
Fox yn gweithio gyda Dr
Douglas Jones. Roedd hi'n credu
i Dr Fox ddod yno yn dilyn
yrnddeoliad Dr Roberts (tad Dr
Noel Roberts, Caernarfon), a
chyn i Dr Vyrnwy Jones
ddechrau yno. Mae hefyd yn
cofio ei bod yn ffrindiau ifanc
iawn a Sheila, y chwaer hynaf a
aehubwyd o'r tan. Awgrymodd
ddyddiad 0 gwmpas 1947. Rwyf
eisoes wedi chwilio trwy'r
papurau newydd am 1946 a 1947
- ond dim son am y drychineb.
Mae Margaret yn nodi gyda
sicrwydd fod y teulu wedi symud
o Lanberis erbyn 1950 i ogledd
Lloegr.

Does dim amdani ond dal i
chwilio (nvy rifynnau'r papurau
Ileol [an y flwyddyn honno.
Efallai y daw'r hanes i'r golwg
er,byn y rhifyn nesaf!
Cofeb Capel Vsgoldy
Duclh cai6 i lay.. yn holi beth
ddt~yddodd i1r gofeh yng
NglltlP(;l Y\>gold)· pan Cll\,d],vyu
ef. A drosgl1.vyddwyd )' gofcb i
ofal ",apel Clrali0'[ un en\vad? h
oedd coteb yn y capel 0 gwhl?
Tybed all rhai Q'r cyn-aclodau roj
~1\vybodgeth.

DocdJ Jim ym~~eb0 gwbl yn
dilyn rhlfyn y'Ngdollg. Pg\vb yn
rhy br')'S"f yn g'rylcdd~ m~c'n
Sl\Vr! Ond os ()e~ gennych
unrhyw )mhQlii.\d neu unrhY'Y
bw[ 0 tvybodilerh ynglyn g han~s
brQ'r E~()) yna cy5yl1l)Y~h a
IJ!lfydd Whiteside Th()tni'l~,
Dron y Nalll~ Llanrug
(:aernnrfon. (~'fon: 012R6
673~1~),

Goffadwriaeth Dewi Sant'. Er
nad oes lleoliad wedi ei nodi ar y
rhaglen, mae'n bur debyg mai yn
festri Capel Dinorwig y
cynhaliwyd y wledd. Oddi rnewn
ceir rhcstr o'r bwydydd oedd ar
gael y noson honno, sef Enllyn
(yn eynnwys tafod yeh a ham,
llysiau gleision, bctys,
cyffeithiau, bara gwyn a bara
brith), Melysion (sef Treiffl,
Hufen a Chacennau) a
Gwlybyrion, 'trwy big }' tebor' ~'D
unig! Ar wahan i'r sgv..rs gan ).
wraig wadd, roedd pymtheg
eitem arall ar y rhaglen, yn
adroddiadau, partion canu ac
eitemau ar y delyn a chanu gyda'r
tannau.

Dyna gofnodi dau gyfnod
gwahanol yn Ninorwig, a'r
diwylliant Cyrnraeg a Chymreig
yn ei anterth yno. 0 fewn
ychydig flynyddoedd i gynnal y
Swper Dathlu, byddai'r chwarel
wedi eau a theuluoedd wedi
gwasgaru i rannau eraill o'r wlad
i chwilio am waith. Diwedd
cyfnod mewn un rhan o'n hardal
o bosibl.
Ceffylau wrth eu gwaith
Am ba hyd tybed y parhaodd yr
arfer 0 ddefnyddio ceffylau i
wahanol orchwylion yo y fro?
Nid son am geffvlau'n gweithio
ar ttermydd yn "niS " wniiU,ond
JWclll QWgith llflill hetyd, m~{rl~yn
y ch"yareli ll~hi, Yn Y Gct,cdl
Ci1f,}zrl!ill ym ml~M9wrth 1900
~<;irMdrodwud am e"rryl, ciddo
JOhn Owen. IJlys Helen, Clegir,
)'0 d~soyndros bont )'n Ch"v~I'~l
Cook a'[ DdOl) LIl:l \vrlh ei \l;raJ th.
D~s8rnnodd ddytnder 0 tua
ugaJU llatll a ·ctlai()(.]u ei [aluria
~'Tl ddychrynll).d yn Y 5odwm.'
5a'\I1C()[u()d -y'dd ar gael yn Draft
fod cefrylau yo 8've~lh~o)'m man
Cl1\Vareli'r ardalr
Ghwilio am Dr Ft)x
£r owaethaf'sawl oalwad ffAn yn
nodi'n bendIDl }' flwvddyn y
11osOW)'dmcrch tach Dr Fox ym
1)11)11 O\vyttdfan, Llanberis,

ilnl1e(ldiges JJ'dJd:

Aliss <:1-\ fHERIl\E EV.\NS, )l.A ..
Caernarion.

SWPER A CHYFARFOI)

DATHLU GWYL DEWl

•

Cymdeithas Lenyddol Dinorwig
(~I.C.)

-(3
~

AGEv..;
/

Yswiriant Gartref

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

dirywio, y fynwent )'11 dyfiani
gwyllt, a nadroedd gwenwynig
yn bla yno!

Aeth brawd ieuengaf Thomas,
sef Robert i weithio yn y pyllau
glo yn ne Cymru, ac oddi yno i'w
hyfforddi i'r weinidogaeth. Bu'n
weinidog yn y Rhondda,
Glyncorrwg a Blaengarw.

Buasai John Alan yn
ddiolchgar am unrhyw
wybodaeth bellach am Thomas
Roberts.
Cwrnni Drama Sardis
Yn yr Herald G)~}lZJ'aegyn y tod
1925 ceir adroddiad am
berfformio drama 'Arthur Wyn
yr Hafod' gao Gwmni Drama
Sardis ac ochr yr Elidir. Dyna i
chi cnw bendigedig ar gwmni
drama! Ond pwy tybed oedd
cyfarwyddwr ac aelodau'r
cwmni? Mae'n amlwg ei fod wedi
ei enwi ar 61 Capel Sardis, ond
mae'r ffaith fod 'oehr vr Elidir'•
wedi ei ychwanegu at )'f enw yn
awgrvmu nad aelodau o'r capel
hwnnw oedd pob un o'r actorion.
Ocs rnwy 0 wybodaeth ar gael? A
beth am luniau o'r cwmni?
Cymdeithas Lenyddol
Dinorwig
o fewn y mis bydd yn amser
dathlu gwyl ein nawddsan t.
Mae'r llun gyferbyn yn dangos
blaen-ddalen rhaglen dathlu
Cymdeithas Lenyddol Dinorwig
yo 1956. Y foneddiges wadd oedd
y ddiweddar Miss Catherine
Evans, c.vn-bennaeth yr Adran
Gymraeg yn Ysgol Brynrefail, yn
rhoi sgwrs ar 'y' tesrun 'Anfarwol

Gorau tewi, rnedd yr hen air, felly
wna'i ddim eeisio olrhain hanes
gaeafau caled y fro. Gwell tewi!
Gwell Hwyr na Hwyrach ...
Fedrwch chi gofio'n 61 i fis
Tachwedd 1997? Yn y rhifyn
hwnnw roedd erthygl fer ar
hanes Thomas Roberts - 10
Gwm y Glo i Awstralia'. Mae
John Alan Roberts, Penygroes
(I ...lanberis gynt) wrthi'n brysur
yn hel ei achau, ac wedi
darganfod fod ganddo gysylltiad
a'r Thomas Roberts hwn,

Thomas oedd yr hynaf 0
bump 0 blant i John a Mary
Roberts, 'Ian y Marian a Bryn
Difyr, Cwm y Glo. Rocdd y
rhieni wedi rnudo i'r America, ac
yno yn nhalaith Pennsylvania
ym mis Ionawr 1875 y ganwyd
Thomas. Ond dychwelodd y
teulu iGymru, ac yng Nghwm y
Glo y ganwyd y gweddill o'r
plant, scf Richard a John
(efeilliaid), Robert ac Ellen Mary.
Erbyn 1891 roedd Thomas yn
brentis chwarelwr, ond mae'n
amlwg fod crwydro yn ei waed, ac
erbyn 1904 roedd yn deithrwr ar
long )' 'Medic', yo hwylio 0

Lerpwl am Sydney, Awstralia.
Bu'n byw a gweithio fel mwyn
gloddiwr aur yn Charters Towers
rhwng 1905 a 1920. Yn y
flwyddyn honno, bu farw o'r
diciau, ac fe'i claddwyd ym
mynwent Charters Towers.

Treuliodd felly gyfran o'i oes
ar dri chyfandir: America,
Cymru ac Awsrralia,

Tra ar ymweliad ac Awstralia,
bu Miriam, merch John Alan
Roberts, yn cbwilio am fedd
Thomas Roberts, ond yn
aflwyddiannus. Roedd yr
arysgrifau ar y beddau wedi
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Jones a Lowri Prys Williams.
IIyfrydwch oedd gwrando ar
gyflwyniadau llafar a chan
Rhian, Anna a Nia George.
Mwynhaodd yr oil oedd yn
bresennol ymuno yn y carol au i
ddathlu Gwyl y Geni mewn
llawenydd.

Ar y terfyn ymlwybrodd
pawb i lawr i Gaffi Caban lie
roedd arlwy ardderchog wedi ei
baratoi ar ein cyfer. Cafwyd
cyfle pleserus i gymdeithasu a
dymuno Nadolig Llawen cyn
troi am ad ref.

Ar SuI cyntaf 2010,
cynhaliwyd oedfa fendithiol 0
ymgysegriad ar ddechrau
Blwyddyn Newydd dan nawdd
yr aelodau. Trefnwyd a chyd
lynwyd y gwasanaeth gan Lowri
Prys Williams. Roedd
cyfraniadau gan Robert John
Williams, Dafydd G, Ellis,
Dwynwen Williams, Irfon Ellis,
Elen George a Verna Jones.
OEDFAON CHWEFROR
7: am 5.30 Parch Marcus

Robinson, Bethel
14: am 5.30 Parch Dafydd

Lloyd Hughes, Caernarfon
21: am 5.30 Parch Gwilym

Parry, Llanrug
28: am 2.00 Mr Clifford
Owen, Llanfairfeehan
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Nos Iau, Ionawr 21ain, daeth yr
aelodau ynghyd i'r Caban, Y
wraig wadd oedd Sarah
Anderson o'r Fachwen sef
cynllunydd a gwneu thurwr
Coron Eisteddfod Meirion a'r
Cyffiniau 2009. Cafwyd cyfle i
weld darluniau man wl o'r
cynllun o'i ddechreuad i'r goron
orffenedig.

Dymuna'r gangen hysbysebu
y bydd yr aelodau yn cynnal
noson bingo yng Ngwesty
Dolbadarn, nos Wener, Sed 0
Chwefror am 7 o'r gloch.

ORIEL!
CWM

~~CwmyGlo
Ffon/Ffacs: (01286) 870882

Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiall Rhesyrnol

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Llcol

Richard S. Humphreys

CYFARFOD APEL
EISTEDDFOD YR URDD
ERYRI 2010
Sefydlwyd Pwyllgor Apel nos
Lun, 18 Ionawr yn Ystafell
Gymuned Penisarwaun am 7.30,
etholwyd swyddogion ac
aelodau'r pwyllgor,

Cynhelir y pwyllgor cyntaf
nos Lun, 8 Chwefror am 7,30 yo
Neuadd Gyrnuned
Penisarwaun.

Pwysleisir }' bydd croeso
cynnes 1 rai na allai bresenoli eu
bunain yn y Cyfarfod Apel
ymuno yn y pwyllgor cyntaf
hwn. Bydd angen nifer fawr 0
wirfoddolwyr i godi swm
sylv..'eddol, 0 gwrnpas £5,000.
Erfynnir arnoch i ymuno yn y
dasg i gefnogi ein mudiad
ieuenctid hollbwysig.
YR EGI ..WYS
BRESBYTERAIDD
Gwasanaethau Arbennig
Darhlwyd y Nadolig pan ddaeth
nifer dda 0 aelodau, ieuenctid a
phlant yngbyd bnawn SuI,
Rhagfyr 20fed. Trefnwyd a
llywyddwyd y gwasanaeth gan
Jennie Angharad Roberts.
Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan Gwyn Hefin ac
Ifanwy Jones. Cafwyd
darlLeniadau o'r Ysgryrhur a
gweddiau yn cael eu cyflwyno
gan Dafydd G. Ellis, Verna

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

BRYNREFAIL

gen i-Pete - yn cael yr un
croeso yno nes iddo adael 61 ei
ddannedd ar fysedd Bobbie, pan
feiddiodd hwnnw glirio fy
ngwydr gwag i oddi ar y bwrdd.
Fuo Pete ddim yn dicta wedyn.
Na, fe gafodd ei ddiarddel o'r
Gors Bach.

A bellach mae'r drws ar gau i
minnau a phawb arall. Oedd,
roedd y cwrw, boed yn chwerw
neu fwyn, yn felys iawn. Ac
roedd y gymdeithas yn felysach.
Diolch am yr argofion.

Iechyd Da i chi i gyd a
Blwyddyn Newydd Dda yn
ogystal.

Wythnos i'w chofio oedd honno
fel pob wythnos Steddfod. Fy
hen gyfaill, y diweddar Alun
Pierce, Trernadog, oedd yn
rhannu ystafell hefo fi. Bu Alun
a minnau yo cyd-steddfota a'n
gilydd am chwarter canrif a'r
siom fwyaf i mi oedd iAlun farw
ychydig cyn Eisteddfod
Genedlaethol Llanrwst yn 1989.
Mi fydda Ina hen ddathl u wedi
bod yo yr Eisteddfod honno.

Do, mi gawsom ni amser difyr
dros y blynyddoedd yn y Gors
Bach, a Bobbie a Mair yn gynnes
eu croeso bob amser. Yn wir, mi
fyddai Y pedigri 0 fwngral oedd

Awdurdodir il rheolir gan )T
AwJurdod Gw'asanaelhau Arianno!

8 Llys Onnen, Ffordd y Llyn,
Pare A1.enai, Bangor
(01248) 674460

De\vch atom am g)'ngor ynghyleh
ys\viriant a malerion ariannol

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol

2 Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 672727

CDH

Roedd Eifion a minnau o'r farn y
dylid cael telediad o'r Wry!Gerdd
Dant ar slot Yr Wythnos, Dadl
Gwilym oedd nad eitem
newyddion ocdd yr WyL Ninnau
yr un mor bendant fod yr Wyl yn
achlysur unigryw i ni fel cenedl.
Do, ar 61cryn berswad fe ildiodd
Gwilym, ac fe recordiwyd yr Wyl
Gerdd Dan t ar y Sadwrn yo
Llansannan a'i dangos ar y nos
Lun dilynol ar SIOl Yr Wythnos.
Ac i un 0 seiadau'r Gors Bach y
mae'r diolch.

Yn ei gyfrol Y Brenin a
Cherddi Era ill mae gan y
diweddar Bnfardd Rolant 0 Fan
gerdd i'r dafarn ac mae'n cyfeirio
at y bwrdd lleehen oedd yn y bar
llc roedd nifer o'r ffyddloniaid
wedi torri eu henwau aIDO:
Mae bord 0 lechenfel ~'r gywen gu
Yn groeso )'710 yn y gornel lan,
Ac ami linadi y gyJeillach[u
YIl troiy tir a phoeri tuar tall.I

Pan oeddwn iyo ddigon ff61i
lenwi'r ty a chadeiriau
Eisteddfodau Lleol, roedd hi'n
arferiad gen i ddewis enwau
cyfarwydd o'r fro fel ffug-enwau:
'Nant y Garth', 'Gallt-y-Foel', ac,
wrth gwrs, 'Parc-y-Wern'.

Y0 eisteddfod fawr
Llanuwchllyn, a gynhaliwyd ar }.
pryd mewn pabell ar Sadwrn y
Sulgwyn, y ffug-enw a roddais
oedd 'Y Gors Bach', Y Parchedig
Huw Jones (Huw Bach) oedd yr
IArchdderwydd'. Yn ystod y
seremoni fe ofynnodd Huw ar
goedd imi, ali dafod yn ei foch,
beth oedd arwyddocad y ffug
enw. Atebais mai tafarn wrth
ymyl fy nghartref yn
Llanddeiniolen oedd Y Gors
Bach. A dyma'r 'Archdderwydd'
yn hysbysu'r dyrfa:

'Tafarn wrth yrnyl cartre'r
bardd ydi "Y Gors Bach" a dwi'n
siwr nad ydi 0, fel finna, rioed
wedi rhoi ei draed dros ei
rhiniog!'

A son am Steddfod, mi fum i'n
aros am wythnos yn y Gors Bach
yn ystod Eisteddfod
Gencdlaerhol Bangor 1971,

DEWCSI MAE Q/N FLASUS!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

Y DYN OG at 675190/673188
Ffbn c;ymudol: 07798 718188
\vefan: www.ydyncig.co.uk

• Cig 0 ffermydd Ileol
* Parfion rhwng 4Qa 400!

* Grda saws afaI a stwffin mewn
rholiau

• Efo salad hefyd os dymunwch

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

GWASANAETII LLEOL Aft GYFER
PARTi'ON • PRIODASAU

PEN-BLWYDD
BEDYDD· DAWNS • GWYLIAU

Teimlad go drist ydi mynd
heibio hen dafarn y Gors Bach y
dyddiau hyn a sylwi fod }' drws
ar gau. Dyma un 0 dafarndai
enwocafbro'r Eco reir siwr, acmi
dreuliais innau a fy hen ffrindiau
sawl noson ddifyr yno yn y
dyddiau a fu.

Pan oeddan ni 'hogia Bethal'
yn cael ein temtio i flasu cwrw, yr
arferiad fyddai cerdded dros y
IJwybrau i'r Felinheli, a llithro'n
slei naill ai i'r 'Halfway' neu i'r
Gardd FOD. Mi fyddai'n bechod
anfaddeuol i ni gael ein dal gan
bobol barchus Bethel yn sleifio
i'r Gors Bach. Ond 'pan euthum
yn hYn' mi fentrais innau i'r Gors
Bach ae mae'r aigofion yn ddifyr.

Y cyfnod pan oedd dau 0 fy
ffrindiau pennaf yn byw ym
Methel oedd cyfnod y seiad au
difyr. Dau G.O. Sef Gwilym
Owen, y darlledwr crafog, a
Gareth Owen, y gwr camera
talentog. Roedd cyfaill araII i ni,
sef Eifion Lloyd Jones,
cynhyrchydd teledu, yn byw i
lawr y 16n yn Nhregarth, ac
roedd yntau yn un o'r selogion.

Mi fydden ni yn cael yr
anrhydedd 0 gyrndeithasu yng
nghysur yr ystafell gefn, ac mi
fyddai rhai eraill fel John Blaen
Pare, Richard Owen, Dafydd
Evans a Die Parry 0
Benisa'rwaun, ac ambell dro y
diweddar Emyr Price ,yn ymuno
a'r seiat. Oedd, mi oedd 'blas
mwy' ar y CWfW, ac mi roedd y
pynciau amrywiol a drafodwyd
yn y seiat yr un mor flasus hefyd.
Trafod amrywiol bynciau'r dydd
fydden ni: pel-droed, rhaglenni
teledu yn naturiol, ac fe gafwyd
digon 0 dynnu coes, 'straeon dros
ben llestri' a sawl dadl boeth.
Oedd, roedd seiadau'r Gors Bach
yn addysgiadol yo ogystal a bod
yn adloniant i ni.

Anaml iawn y gwelais i
Gwilym yn colli mewn dadl, ond
fel gollodd unwaith yn un 0
seiadau Sadyrnol y Gors Bach.

-
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Busn~s teuluol 9yda blynyddoedd Q brofiad
!=fQniwch - 'diQ'n CQ$tiQdim i gael pri$

H~N YSGOLGLANMO~LYN
LLANRUG LL55 ZRO

(01286) 678618 (dydd)

(01248) 670081 (nos)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

yn cyflwyno drama newydd gan Valmai Jones
Theatr Seilo, Caernarfon

9 a 10 Chwefror, am 7.30 orr gloch
Gwraig weddw dlawd yw Esme sy'n chwilio am ddechrau
newydd ac \\redi derbyn swydd fel gofalwr bwthyn unig yn y
wlad [ra bod ei berchennog i ffwrdd. Mae'r cy, fel ei
berchennog, yn llawn cyfrinacbau ac mae ofnau Esme'n
cynyddu WIth i ymwelydd diarth gyrraedd iddwysau1r hunllef.
Ai dechrau ne\vydd oedd croesi'r Rubicon, ynteu dechrau'r
diwedd ...?
Y cast: Valmai Jones 3 Christine Pritchard
Cyfarwyddwr: Bryn Fon
Cynllll71Ylidd: Emyr Morris-Jones
Bydd 'Croesi'r Rubicon' ar daith 0 7 Chwefror hyd at 25
Chwefror. Am fwy 0 wybodaeth ffoniwch Linda Brown ar
(01286) 676335.

CROESI'R RUBICON
THEATR BA.RACAWS

o gwyno wedi bod amdaoi ond da
yw gallu dweud fod y gwaith
glanhau wedi cael ei wneud.
Nid wyf yn gwybod pwy wnaeth,
ond diolch yn fawr iawn am }'
gwaith. Hefyd mae'n profi fod
yna ddarllen ar yr Eco. Diolch yn
fawr iawn unwaith eio a gobeithio
y cawn weld amserlen y bysiau yn
ei le )'TIO hefyd yn lied fuan.
Y TYWYDD. Erbyn hyn rwyfyn
sicr em bod wedi cael mwy na
digon ar yr eira oherwydd y mae
wedi bod ar y ddaear yma ers cyn
y Nadolig. Mae'r plan tos wrth eu
boddau yn cael chwarae ynddo ac,
wrth gwrs, dim ysgol chwaith.
Mae gennym fel ardal Ie mawr i
ddiolch i Gyngor Gwynedd am
raeanu 0 Ddeiniolen i'r Alit Ddu
lawer gwaith ers cyn y Nadolig.
Hefyd am ofalu fod halen yn y
blychau rnelyn sydd yma ac acw
hyd yr ardal, a thrwy hynny yn
gymorth i'r ardalwyr ei roi ar y
ffyrdd llai. Wrth i'r Cyngor
wneud y gwaith yma rnaent yn
gymorth ifysiau Padarn allu dod
i fyny i Ddinorwig. Felly, ga i
ddiolch i Gyngor Gwynedd ac
hefyd ireolwyr bysiau Padarn am
gofio amdanom yn ystod yr eira.
Diolch yo fawr iawn.

A ninnau ar ddechrau Blwyddyn
newydd dymunwn anfon
cyfarchion y flwyddyn 2010 iholl
drigolion y pentref a holl
ddarlienwyr yr Eco. Hefyd i'r rhai
hynny sydd mor anffodus a bod
yn gorfod byw mewn cartrefi
preswyl. Gobeithio am flwyddyn
well i'r rhai na cbafodd flwyddyn
rhy dda y llynedd. Felly
Blwyddyn Newydd Dda ibawb.
MRS LAURA WILLIAMS.
Dymuna Nancy, Arthur, Rita,
Sel, Chris a Michelle ddatgan eu
diolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
mag atynt yn eu profedigaeth 0
golli mam a nain mor annwyl ac
arbennig.
Diolch 0 galon iAlan Wyn am ei
wasanaeth a'i gefnogaeth, i
Gwynfor 0 E.W. Pritchard am ei
drefniadau gofalus ac i staff Plas
Garnedd, Llanberis am eu gofal
tyner a theimladwy.
Llawer 0 ddiolch hefyd am y
cyfraniadau a dderbyniwyd tuag
at Ambiwlans Awyr Cymru.
GLA}illAUY GYSGODFAN
YN NHY'N Y FAWNOG. Rhyw
ddau fis yn 61bu imi grybwyll yn
yr Eco bod cryn angen glanhau y
Gysgodfan uchod, Yr oedd tipyn

Marian Jones. Ffon: (01286) 870291
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Dylan Gri ith
Tre/nIVTAngladdau A1lnibYllnoi a Lleol

oed vn ddiweddar,•
CYDYMDEIMLAD
Cydyrndeimlwn yn fawr a
theulu Mrs Mair Morris, 23
Rhydfadog, a fu farw yn 97
mlwydd oed yn ddiweddar,
Cydymdeimlwn hefyd a theulu
Mr John Roberts (John Hen
Lon) Hafod Olau, a fu farw wedi
gwaeledd.
Estynnwn ein cydymdeimlad at
deulu'r diweddar Mr Jacob
James, a arferai gadw siop groser
ar }r Stryd Fawr ac a fu'n
gynghorydd sir am nifer fawr 0
flynyddoedd.
Estynnwn hefyd ein
cydymdeimlad at deulu Mrs
Jenny Cashman, Bro Deiniol, a
fu farw'n ddiwcddar,
YR EIRA. Cafwyd cnwd go lew
o eira ddechrau'r flwyddyn. Er
nad oedd gyrnaint a rhai
ardaloedd eraill roedd yn
ddigon i greu cryn
anghyfleustra tra parodd, er
roedd y plant i'w gweld yn
mwynhau pob pluen a
ddisgynnodd!
GWASANAETH NADOLIG
YSGOL SUL UNDEBOL.
Cynhaliwyd gwasanaeth
Nadolig yr Ysgol Sul ar 20
Rhagfyr. Cafwyd gwasanaeth yn
cynnwys detholiad 0 ganeuon
Nadoligaidd a pherfformiwyd
drama'r Geni gan aelodau'r
Ysgol Sul. Cyfrannodd pawb yn
arddercnog i'r perfformiad.

Nos Lun, 2] Rhagfyr,
ymunodd plant yr Ysgol Sui a
phlan[ Ysgol SuI Capel Coch i
gael parti. Nadolig. Cafwyd
gwledd i'r plant a'r oedolion
gyda nifer 0 gemau ac ymweliad
gan Sian Corn. Mwynhawyd
gan bawb.
CLWB PEL-DROED
IEUENCTID. Cafwyd parti
Nadolig i aclodau'r clwb yn Nhy
Elidir ar 20 Rhagfyr. Diolch i
bawb a gyfrannodd at lwydillant

•y paru.
Hoffai'r cl\vb ddiolch )Tn fawr

i Malc()lm Allen am ei
gefnogaelh yn ddiweddar, sydd
yn cael ei werlhfawrogi'n fawr.

mewn serernoru yng
Nghaerdydd yn ddiweddar.

Cafodd ei addysgu yo ysgol
gynradd Gwaun Gynfi ac ysgol
Uwchradd Brynrefail, Llanrug,
cyn mynd i astudio i Goleg
Meddygol Prifysgol Cymru,
Caerdydd.

Erbyn hyn mac'n byw yng
Nghaernarfon gyda'i briod.
Bethan, a'u tri 0 blant, Tomos,
Deian a Ll.io, ac yn feddyg teulu
yn Meddygfa Cyffin, Conwy lle
y mae, yn 81 pob son yn uchel
iawn ei barch am y gofal tu
hwnt a rydd i'w gleifion.

Pel ei deulu, rydym ninnau
fel ardal ym ymfalchio yn ei
lwyddiant ysgubol.
HOFFA! Mrs Kathleen Davies,
9 Hafol Olan, ddiolch yn fawr
iawn i'w holl ffrindiau, teulu a
chymdogion am yr holl
garedigrwydd, carcliau ac
anrhegion a dderbyniwyd
ganddi wrth ddathlu ei phen
blwydd yn 80 oed yn dillweddar.
PEN-BLWYDD HAPUS.
Dymllniadau gorau iMrs Eirlys
Williams, 3 Pen lre Helen, ar
aChlysur ei phen-blwydd yn 90

DYMUNA Elizabeth Foster, 98
Pentre Helen, ddiolch yn fawr
i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am eu
caredigrwydd ar ci phcn
blwydd yn 80 oed. Hoffai
ddiolch am yr holl gardiau,
anrhegion, blodau air arian a
gafodd.

Mwynhaodd y parti yn fawr
iawn a hoffai ddiolch i bawb am
drefnu'r syrpreis.
DYMUNA Mrs Beryl Grifiths,
5 Maes Gwylfa, ddiolch yn fawr
iawn i'w holl deulu, ffrindiau,
cymdogion air 'carers' am yr holl
anrhegion a'r cardiau a gafodd
yn ystod y N adolig. Diolch yn
fawr i bawb a Blwyddyn
Newydd Dda i chi.
LONGYFARCHIADAU i Dr
Ian Peter Williams, mab Nancy
a'r diweddar Windsor Williams,
10 Rhes Marian, ar gael ei
anrhydeddu yn Feddyg Teulu y
Flwyddyn drwy Gymru gyfan

•

Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)
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ots beth fyddai'r gost - pe
byddai'n teimlo ei fod yo addas,
yna i'w phwrs yr aethai i'w
brynu. Roedd y Nadolig, wrth
gwrs, a'r arfer 0 roi a derbyn yn
gyfle gwych iddi wneud hynny.

Wedi iddi ymddeol, ac ar 61
gofalu'n dyner ac yna claddu ei
mam, cafodd gyfle eto i ailgydio
yn ei dawn greadigol a'i hoffter
o blant drwy weithio'n
wirfoddol yn yr Antur.
Mwynhaodd y profiad 0 belpu
gyda'r oedolion a chydweithio
gyda'r staff a byddai bob amser
yn byrlymu o'r hanesion air
straeon a'r troeon trwstan a
brofodd yno. Hyd heddiw, mae
aelodau'r Antur yn holi amdani
- rhai a dagrau yn eu llygaid
wrth sylwi nad yw Marian
bellach 0 gwmpas y Waun fel y
byddai, ac 0 ddeall nad oedd ei
hiechyd yn rhy dda.

Dwi'n siwr y cytunwch a mi
wrth ddweud y bu Anti Marian
yn gymeriad blaenllaw iawn yn
y pentref. Byddai'n mynychu
pob peth oedd 0 gwmpas, o'r
gymdeithas lenyddol i Ferched
y Wawr, ond y Capel oedd angor
ei bywyd, Cai bieser 0 fynd i'r
oedfa yn selog bob bore dydd
SuI, a rhaid oedd i rywbeth
mawr fad o'i le iddi golli. Yn
ogystal a hyn roedd hi hefyd yn
aelod o'r Cyngor Plwyf ac arferai
weithio'n galed hefyd tuag at
Eco'r Wyddfa. Byddai rniri
mawr ganddi bob mis ynghylch
dosbarthu'r Eco. Arferai fyndyn
fan ac yn fuan 0 un ty i'r l1al1air
Eco'n dynn dan ei chesail. Fe
gofiai am y dyletswyddau hyn
yn ystod ei gwaeledd, a sawl
gwaith y ceryddodd fi i ddanfon
yr Eco i dy hwn air llal1 tra
roedd hi'n byw yo Willow Hall.

Ni ellir meddwl am Anti
Marian heb feddwl am
anifeiliaid. Byddai pob anifail
yn agos iawn at ei chalon -
cofiaf y cwn a fu ganddi, ac a
gawsai cystal os nad gwell
triniaeth nag unrhyw blentyn.
Byddai enw Anti Marian a Sinn
Wyn, nau Anti Marian a Mot ar
boh cerdyn ac anrheg.

Byddai'n gas ganddi weld
unrhyw anifail yn dioddef cam
ac roedd ei to bob amser yn
llawn cathod - a phob un vn
cacl cystal OW1cdd Q fwyd " hi,

Oedd, roedd Anti Mru'illn yn
dipyn 0 Bymcriad! Mae pawb a'i
hadwaenai yn son am ei hoffter
o sSWrs air ffordd yr hoff"i eli\el
hwyl. Cafwyd Sgyrsillu dityr
oandcli a byddai ei gwybodac;th
o'r arda] a'r hen gymeriadau yn
hynod ddiddofol, I goroni'r
cWbl- hoffai chwerthin.

Un o'i hoff ddiddordcbau,
hehl!lw am ddarllen,
cymdcitlla1)U, cllwClracon 0 bob
math (yn enwedis ry8b~a hoci)
ac (Illifeiliald, oedd cerdc1ed a
chrwydro. Yn Gl,r, nid un i
ei~t~dd yn y ty oedd hi~ a
byddCii'n anodd iawn cael gafael
arni. Sawl gwaith y digwyddais

mawr iMarion Iwan, Afallon, ar
enedigaeth wyr bach eto.
Ganwyd Eban Dafydd iDawn a
Llion. Dyma dri wyr bach i
Marion yn ystod y flwyddyn
2010.
DYMUNWN y gorau i
ddarllenwyr yr Eco am y
flwyddyn 2010.
Teyrnged iAnti Marian

Marian Wyn Jones,
Y Foel, Waunfawr

Yn ddi-os, hogan y filltir sgwar
oedd Marian, neu Anti Marian i
mi. Una dyfodd i fyny a'i
gwreiddiau'n dynn yn ardal y
Waun, a'i byd ali berws
ynghanol y bobol air byd natur
o'i chwmpas,

Fe'i ganed ar Ragfyr yr 2il,
1934, yn ferch ieuengaf i'r
diweddar David ac Ellen Jones,
12 061 Erddi, Waunfawr, a
chwaer i Griff a'r diweddar
Leslie (sef dad) a Kathleen.
Derbyniodd ei baddysg gynnar
yma yn ysgol y Waun cyn
symud iYsgol Syr Hugh Owen,
Caernarfon, ac yna i'r Coleg
Normal, Bangor, i hyfforddi fel
athrawes. Treuliodd ei
blynyddoedd cynnar yn y byd
addysg yn Lerpwl cyn cael
swydd yn nes at adref yn ysgol
Hirael, Bangor. Symudodd
ymlaen wedyn i ysgol Glan
Cegin, Maesgeirchen, lIe
treuliodd flynyddoedd bapus
fel pennaeth y babanod yno.
Byddai wrth ei bodd yn
ymwneud a phlant ac mae gen i
gof ohoni wrthi am oriau yn
creu llyfrau difyr a chynllunio
gwaith llaw ar eu cyfcr. Cofiaf
iddi wneud hwyaden bren i mi
pan yn blentyn, a threuliais
oriau yn gwthio'r hwyaden i
fyny'r allt yn D61 Erddi cr
mwyn imi gael eistedd arni a
chael gwibio'n sydyn i lawr yr
alit vn 61.•

Bu iddi ymddeol yn gynnar,
yn rhannol oherwydd salwch, ac
hefyd oherwydd ei bod eisiau
edrych ar 61 ei mam. Bu'n
hynod 0 garedig tuag ati - deuai
adref o'r ysgol a'i gosod yn y car
i fynd am dro, a'r hoff gyrchfan
oedd i Ian llyn Cwellyn, lle'r
arferai'r ddwy eistedd am oriau
yn mwynbau Ilonyddwch y llyn
cyn picio i Feddgelert i
edmygu'r rhododendron~ yn ~r

pVal1W) n (Ie i cdrycll me\vn
syndod ar brydferthwch byd
nutur o'u CWlllPUi> yn yr hat.

Wrth ddisgrifio Anti Mariao1
IDttC rhYWUll yo meddwl am
!"y\.vun bychan, cidd~l)he~n~, yn
bry~ju 0 Ie i Ie gall sg\vrsio hefo
hwn air llall. Ood er y corti
by~bi1n roedd idlli mdIDS 0
salon fawr. O~ oes y ffas~wn beth
a hod vn rhy garedig neu'n rhy
hael- \.vcl1.-ocdd An\i Mi;&rianyl1
un felly. Doedd dim byd yn
ormQU Sill1dui U\; un o'i
~hl~~erau mwy3foedd mynd am

llro i lefydd - ar drlDI9U neu ar
\vyllau) a phryn\l anrhcgion i
bobl 9( unrhy\v llchly~ur. Dim

Dl\THLU I;)nN-BLWYl)lJ.
Llongyfarch;:ldau ; Clalre
Davie~) Jlad Trcf Eilian, ar
~yrraedd eI un ar husa1n
m1wydd oeli ac IRach~l Hlln ks.
D~l ~rdd11ruin dathlu cyu"v~~
ci lleunaw mlwydd oed.
nym\'lfiwn yn dda i'r dJ" y
OhOllocn 1'[ u1rfc)dol.
LLONCvrARCHIADAU i
Emmll g (-:hrig. St~d Rr(\ W~11n,

"r ~ncdlbacLh mcrch faeh, Calli
Wyt1, chWger a ar~d fach ; ~f:l.
MI1C Gari a Cl1ri~Line Davle~,
lIafanJ yn ,ewiriQl1i Uf eu
tfydydd wyr~g f~ch.
LLONGYFhRCHlhDh U

CYDYMDEIMLWN yn ddwys
a theulu Garreg Fawr yn eu
profedigaeth 0 golli tad Alwyn,
yn ddiweddar, raid annwyl i
lona, Wena a Helen a thad yng
nghyfraith Valrnai.

Yn frawychus 0 sydyn yn ei
gartref, 10 Ael y Bryn, bu farw
Evan Wyn Roberts.
Cydymdeimlwn yn ddwys a
Garyrn, ei fab, ac a Marlene,
Tanya, Fiona a Debrah, ei
genod, yn eu profedigaeth 0
goili eu tad.

Daeth trisrwch a hapusrwydd
i deulu 9 Ty Hen.
Cydymdeimlwn yn ddwys a
hwy yn eu profedigaeth 0 golli
tad Jacq ueline. Yna gan wyd
mab bychan, Rhodri, i'w merch
Charleen ali phriod, Owain, Wyr
bach iJacqueline ac Alan.

Bu Noa, mab bychan dwy
flwydd oed Dilwyn a Rhian,
Gorwel y Mor, yn gymorth a
Cb}7SUrmawr i'w dad a'i fam
dros gyfnod y Nadolig. Ychydig
ddyddiau cyn dyddiad ei eni
collodd Dilwyn a Rhian eu hail
fab bychan, Elis W~rn.

Mae ein cofion cynnes a'n
cydymdeimlad dwys gyda chi,
deulu bach.
DYMUNA Dilwyn a Rhian,
Gorwel-y-Mor, ddioich yn
ddiffuant am y cydymdeimlad
di-bendraw, y cardiau a'r
rhoddion a dderbyniwyd ar
golli eu mab, Elis Wyn. Bydd yr
arian yn cael ei roi tuag at
elusen Sands. Diolch befyd i'r
Parch Geraint Roberts am ei
wasanaeth parch us ddiwrnod yr
angladd ac i Malcolm Griffiths
o Pritchard & Griffiths,
Tremadog, am ei drefniadau.
Diolch yo fawr i bawb.
DIOLCH. Dyrnuna Nelrna,
Lleufer a'r teulu, Stad Croes }'
Waun, ddiolch i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
dderbyniwyd ar golli chwaer
Nelma yn ddiweddar.
DYWEDDIO.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad cia i David
Henderson, Bryn Elen, ar ei
uuvweoorao a rteledd Brvn
Parr;.

lk

DIOLCH. Bob gyda'r nos roedd
yr addurniadau Nadolig yn
werth i'w gweld yo y pentref, ac
yna daeth yr eira a golau'r lleuad
i orffen y pictiwr, Diolch i'r rhai
fu'n gosod goleuadau ar Iwyn a
choeden, y pibonwy wincio ar
wyneb y ty a'r goleuadau yn y
ffenestri a sirioli'r pentref dros
yr wyl,

Cawsom naws y N adolig
hefyd gan aelodau'r Ysgol SuI
yn eu gwasanaeth Nadolig yn y
capel a chan ddisgyblion yr
ysgol yn eu Sioe Nadolig.
Diolch i chi, blant, a
llongyfarchiadau ichi am
ddysgu eich gwaith mor dda. Ac
yna fel yr oedd y plant ar eu
ffordd adref o'r Ganolfan ar 61
eu perfformiad o'r sioe nos
Fercher daeth Sion Corn ar ei
ymweliad blynyddol air pentref.
Mae'n siwr ei fod wedi clywed ac
wedi ei swyno gan y canu dda a
oedd yn dod o'r Ganolfan.
YR ElRA. Wedi'r gwyliau
N ado1ig cafodd y plan t
ddiwrnod i setlo yn 61 yn yr
ysgol C)'D i'r eira a'r rhew ei
gwneud hi'n anodd i neb allu
symud o'r pentref na dod yma.
Fe fwynhaodd y plant eu hunain
yn chwarae yn yr eira, ac roedd
yna awyrgylch glos yn y pentref,
wrth i bawb orfod cerdded 0
gwmpas.
BRYSIWCH WELLA. Yn
anffodus llithrodd Mrs Angela
Price, Bryn Maen, ar y rhew a
thorri ei hysgwydd. Gobeithiwn
yn fawr y byddwch yn gwella'n
fuan.

Ychydig cyn y Nadolig,
syrthiodd Mr Kenny Griffith,
Wayside Cottage a thorri ei
goes. Brysiwch wella yw ein
dymuniad i chitha befyd.
ADREF O'R YSBYTY.
Dymunwn wellhad buan i Mr
David Parry, 4 Bro Waun, a Mr
Jeff Daniels, Slad Ty Hen, wedi
iddynt dderbyn triniaeth yn yr
ysbyty ac adref yn cryfhau
erbyn hyn.

Dymunwn we11had buan
hcfyd i Dafydd Greasley, Stad
PuneWdun~\rccti idc10 dc1crbyn
rrin.i~~th pen-gl;n yo Vsbyty
Gobowcn.

(~ymerwyd Mr (;wilym Pnrry.
S~\4~ Bryn GoluuJ i'r YilbYLY
ychyditt cyrt y Nadol~~ ond
cafodll uuod adrcf 111C\Vn pryd i
fwynhau y ~!l~ol~~.

Dymunwn Yll dUd ht:lyd 1
Dylan. m3h bach 1lh~:ln ~\
Murlin~ lYlelfyn\ Brad Ty~ lIen,
~ydd yn Qorfod te~th;o ~Vsbyty
Lerowl yn amI ~r mwYn cue]
prohon arbennlo'

Anfonwn ~lncofil\" Cynh~~M
i\i M, Dirt 6mithJ Brill! Trcf
Hti~9.D,~rdd"",ed~rnynd ~ aros r
Garlrr[ frestvyl P1!i~ lIen
Cwatth, Llanb~ri~) ill11 syfnod.

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



Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newvdd,
Oardiau Cymrat1g, Cylahgronau,

Bwydydd, Nwvddau Ty
~fon;(01286) 660834

Diotch am gQfnogi'r tenter nawvdd

ar agar 7.30 - 6.30
8.00 - !i.30 (Sadwm)
8.30 - 12.30 (Sui)

e-b oet: siopwaunfawr@live.com

2-3 Mawrth yn Theatr John
Ambrose, Rhuthun

2 berfformiad yn y Gogledd:

24-27 Chwefror yn Neuadd
Dwyfor Pwllheli

Y Gofalwr
gan Harold Pinter

4 Chwefror tan 13 J\1awrth 2010

Gwasanaethau
Garddio
Gorwel
01286 650761
07773 020424

THEATR
GENEDLAETHOL

CYMRU

CYNGERDD NADOLIG YR YSGOL

VVA.UNFA.VVR
-ry Ahydd - Bwyd Cartref - Prydau Plant

I ygtgfOl1 neutu • Cinio oydd Sui Traddodiadol
- Cerddorioeth Fyw - Cwrw Go lawn
fifon: (01288) 650218

YSGOL WAUNFAWR
Hoffai plan t a staff yr ysgol
ddymuno Blwyddyn N ewydd
Dda iholl ddarllenwyr yr Eco.

Bu'n ddiwedd tymor prysur
fcl arfer. Cafwyd ffair Nadolig
lwyddiannus iawn ar Ragfyr y
9fed. Roedd hi'n braf gweld yr
ysgol yn llawn 0 rieni a phlant.

Cafodd plant blwyddyn 3 a 4
brofi Nadolig Fictorianaidd ym
mwthyn Highgate ac Amgueddfa
Lloyd George yn Llanystumdwy
ddydd Gwener, 3 Rhagfyr.
Cawsant gyfle i wneud pwdin
Dol ig, gwisgo yn nillad )~cyfnod
a gwneud addurn Nadolig yn
ogystal. Cafwyd ddiwrnod
addysgiadol da iawn a phawb
wedi mwynhau eu hunain,

Btl Anti Howela ac Anti Sylvia
yn ddiwyd yn pararoi cinio
Nadolig blasus ar ein cyfer ddydd
Iau, 17 Rhagfyr, a chafwyd disgo
i ddilyn yn y pnawn.

Cafwyd tair sioe Nadolig
lwyddiannus iawn yn )'
Ganolfan. Diolch i'r plant a'r
;,taf[ am eu gwaith clodwiw a
diolch i'r rhieni hynny a fu'n
helpu gyda'r goleuadau, y
gwisgoedd a gwerthu raffl ac ali.
Diolch iSteven Kingston Everitt
am ffilrnio'r sioe bydd DVD ar
wenh yn fuan.

Daeth rhieni'r plant Meithrin
i'r )'5g01 fore ddydd Gwener, 18
Rhagfyr, 1glywed y plant yo canu
a chael paned a mins pei. Roedd
y plant yn werth eu gweld yn eu
gwisgocdd a, chyn mynd adref,
daeth Sion Corn ag anrheg
iddynt.

Yn ystod y tyrnor hwn bydd
Miss Natasha Birkett a Mr Rhys
Edwards, sy'n fyfyrwyr ym
Mhrifysgol Bangor, yo treulio
cyfnod 0 3 wythnos yn
nosbarthiadau Mrs Sioned Parr)!
a Miss Sioned Hughes ar gyfnod
o ymarfer dysgu. D)''IllUnWDbob
llwyddiant i'r ddau.

Dyddiadau i'w cadw rnewn
cof:
• Bydd y Cyngor Ysgol yn trefnu
diwrnod i godi arian tuag at
Ymgyrch Haiti- mwy 0 fanylion
mis nesaf.
• Ni fydd ysgol ar ddydd
Gwener, Chwefror y Sed.
Cynhelir sesiynau hyfforddiant
i'r athrawon.

ANWEN

'alw' yn nhS' Anti Marian, neu
'dy nain' i fi - a'i chael ddim
yno. Roedd rhaid gwneud
'appointment' i'w chael yn y ty!
Gwyddai am bob llwybr
cyhoeddus yn ardal Waun[awr, a
chafodd bleser yo eu crwydro
gyda'i Ifrind ffyddlon, Olwen.
Aethai'r ddwy am dro
ddwywaith y dydd weithiau - a
phan oedd hi'n dymor mwyar
duon, rwy'n siwr nad oedd neb
cystal yo yr ardal am eu casglu.
Byddai fy rhewgell yn llawn!

Os na fyddai'r ddwy yn
crwydro ar droed - wel, y bws
amdani! Docdd dim ichi weld y
ddwy yn Llandudno ddwywaith
neu dair yr wythnos. Gadael y
car yn Morrisons ac i ffwrdd a
nhwar y bws iLandudno. Siopa
rhywfaint yn Marks a phaned
mcwn caffi cyn troi 'nol am adre
yn y bws!

Oedd, roedd An tiMarian yn
dipyn 0 gymeriad a bydd rhyw
wacter mawr yn y Waun 1 rm ar
ei ho1. Cofiaf ei chwertb in, ei
sgwrsio, ei bwrlwm a'i hegni a'i
haelioni mawr. Halen y ddaear
ocdd hi, a'i gwreiddiau, ci
hiaith, ei thraddodiad a'i
diwylliant yn bopeth iddi. Braf
yw ei gweld yma heddi w yn
Egtwys y Waun, ymhell o'i
phoen ali chystudd, yn 61ymysg
ei phobol - ac yn ei chynefin.

Boed i chi orffwys mewn
hedd ..An ti Marian, a diolch am
bob dim.



Mae croeso iunrhyw un ddod draw
i'r Sefydliad Coffa

am 5 o'r gloch ar nos SuI gosod yr Eco

A fedrwch chi sbario 2 awr y mis
ihelpu'r Eco?

debygol 0 grwydro gan beri
braw i drigolion y pentref, yn
arbennig plant yr ysgol sydd
ond tafliad carreg iffwrdd.
2. Trafnidiaeth - nid yw'n gywir
dweud na fydd mwy 0
drafnidiaeth gan mai unig
bwrpas y dathlygiad yw i allu
derbyn mwy 0 bobl i aros a
byddai'r rheini yn derbyn mwy
o ymwelwyr. Mae'r rhan yma
o'r ffordd wedi ei dynodi fel un
beryglus gan y Cyngor Sir.
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Cae Mabotz, Fachuien - adeiladu
gweithdy ar gyfer gwaith coed (
cais ol-weithredcl)
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd:-
Y Fachell, Llanddeiniolen - Codi
arwydd heb ei oleuo
Bryn Llys, Rhiuilas - estyniad.
Y Weirglodd Goelz, Penisa'rwaun
- estyniad.
Gorsaf Beran. Cafwyd ateb ffon
oddi wrth Wynedd yn dweud
mai caniatad i werthu chwe
cerbyd sydd yno a'u bod yn
derbyn mai cerbyd yw carafan.
Penderfynwyd dadlau hyn - bod
rhaid trwyddedu cerbyd. Hefyd
bod lorri fawr ar werth yno ers
wythnosau.
Llwybrau
Cyfeiriodd Hefin Williams at
or-dyfiant wrth ochr palmant
Penrhyn Terrace/Bron y Waun,
Rhiwlas - ewyn i Wynedd.

Dywedodd Huw P. Hughes ei
fod wedi trefnu cael gat newydd
o ystordy Cibyn i'r
tirfeddiannwr ei gosod y tu cefn
i'r hen Ficerdy.

Llwybr diogel i ysgol
Deiniolen, Dywedodd Geraint
Hughes ei fod yn bryderus am
ddiogelwch yn ystod y gwaith
adeiladu. Cyfeiriwyd hefyd at y
peryglon posibl pan fydd plant
yn croesi'r ffordd o'r llwybr
newydd ger Pen y Golwg lle
mae ceir yn parcio. Hefyd
dywedwyd bod Ilawer 0 gwyno
bod y groesfan o'r ysgol i'r
pentref yn rhy agos at y
gyffordd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:
Sed 0 Ionawr 2010.

•urug.
Gwrthwynebwvd y cais yma am
yr un rhesymau a wnaed yo
Hydref 2009 sef:-
1. Diogelwch cymunedol - pobl
ag anabledd meddyliol yn

y safle ar werth wedyn.
Gohebiaethau a materion
eraill
Balzd Llydall. Cyflwynwyd
Ilythyr IIywel Williams AS yn
dweud ei fod wedi cael y maen
i'r wal ar 01 hir ymdrechu i gael
y gwasanaeth i Riwlas.
Guiasanaetb Cyfiaumder
Ieuenctid Gtoynedd. Cyflwynwyd
cynnig y gwasanaeth i'r Cyngor
at weithgareddau fel codi
sbwriel, glanhau graffiti, cynnal
a chadw tir, paentio a.y.y.b.
Penderfynwyd gofyn a fuasent
yo barod i baentio gwaith coed
Neuaddau, Capeli ac Eglwysi.
Lon Cae Merta. Dywedodd
Phyllis Ellis bod ~; trigolion yn
gwrthod gadael i'r Sir wella'r
ffordd vma.•

Lltfogydd. Cyfeiriodd Geraint
Hughes at ddwr yn codi a
chroesi'r ffordd ger Bryntirion.
Llongyfarch. Dywedodd Huw
P. Hughes bod Dafydd GUlO
Ifan, Y Nyth, Glasgoed, wedi
ennill ei hanner canfed eadair
yn Eisteddfod Llanaelhaearn
yn ddiweddar
Cynllunio
Cartref Penisa'rtuaun. Newid
amod 9 0 ganiatad
C08A/0007fl8/LL cr mwyn
galluogi dcfnyddio'r cartref i
bobl dros 400ed yn hytrach na
chyfyngu'r gofal i'r henoed yn

•sgip yno.
Cysgodfan bws Rhydfadog.
Dywedodd Phyllip Jones bod
metel yn rhydd yng ngwaelod y
gysgodfan.
Cysgodfan bws Rhiwlas.
Dywedodd Hefin Williams nad
oes penderfyniad ar ei leoliad
hyd yn hyn.
Toiled Deiniolen. Derbyniwyd
cadarnhad Gwynedd bod yr
adeilad wedi ei gau ers diwedd
Hydref ond ni fydd y dwr na'r
trydan yn cael eu datgysylltu
tan vr 28ain 0 Cbwefror. Rhoir-
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enillwyr oedd I) Linda Scarr,
Reading (Cwilt Dwbl); 2) Mr
Gladden, Angmering (Cwilt
Crud); 3) Janie Lampard, Nant
Peris (2 glu~tog). Dymuna'r grW'p
gymryd y c)ile h\vn i ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth ffyddlon.

Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, fe
gyflwynodd Clytweithwyr Peris
siec am £1,215 i j\llr D.J.
Crawford, Prif Ymgynghorydd
Llawfeddygac[h yn Ysbyty
Gwynedd, luag at Caner y Fron
Cymru. Elw ram oedd hwn gan y
grnrp 0 gwilliau a chlusrogau. Yr

CLYTWEITHWYR PERIS

ponrydd Rhythallt a'r tyfiant 0
diroedd preifat i'r afon.
Cyfeiriwyd hefyd bod llifogydd
yn waeth ers diddyrnu'r llyn, a
oedd ger Cwrn y Glo, yn y
tridegau. Penderfynwyd gofyn i
Asiantaeth yr Amgylchcdd beth
yw eu bwriad ac a ydynt wedi
gofyn i'r tirfeddianwyr docio'r
tyfianr i'r afon. Hefyd gofyn i
Ist Hydro beth y\V eu hymateb
i'r scfyllfa ac a ydynt yo
gollwng dwr 0 lyn Marchlyn yn
ystod glaw mawr a lhfogydd.
LOll Bach Awyr. Dywedodd
Elspeth Mrtcheson bod yr
Aciran Priffyrdd wedi elirio'r
dwr oddi yno yn llwyddiannus.
Maille Gors Bach. Yn 61 Idris
Morris nid oes lle addas iddi yn
Seion, felly gellir ei gosod yng
nghae chwarae Bethel.
Caniatawy d talu i Menter
Fachwen am ei chludo 0 Gors
Bach a'i gosod.
Biniau a,lg)'lc II II Rhiwlas.
Cyflwynwyd ateb Gwynedd na
ail osodir )' biniau tan ganol
Ionawr. Penderfynwyd gofyn
arndanynt cyn hynny a hysbysu
Gwynedd bod gwastraff (e.e.
setee) yn cael ci ollwng yno,
hefyd gofyn a oes modd gadael

Cyfarfu'r Cyngor ar y laf 0
Ragfyr.
Gweddi. Offrymwyd y weddi
agoriadol gan y Cadeirydd.
Materion o'r cofnodion
Eco'r Wyddfa. Ystyriwyd cais
Eco'r Wyddfa am gyrnorth
ariannol a phenderfynwyd
cyfrannu £300.
TeLedu digidol. Cyflwynwyd sylw
Aled Green bod y lluniau teledu
yn rhewi yn aml, peoderfynwyd
disgwyl tan y bydd yr holl
newid wcdi ei gwblhau.
Bryn Tirion, Penisa'uiaun -
llythyr Gwynedd yn addo gosod
llincllau melyn yma ar yr Bed 0
Ragfyr.
Cerbydau manu. Dywedodd
Hefin Williams nad oes
arwyddion dim 'Sat Nav' wedi
eu gosod ger Ynys Iago,
ychwanegodd Phyllis Ellis bod
bws mawr 0 Gelli Gyffwrdd
wedi croesi'r ffordd ger Gors
Bach a rhwygo'r waliau ar ei
ffordd at Gapel Glasgoed -
adroddiad iWynedd.
Llifogydd Pell Ll)11l a Chunn y
GLo. Darllenwyd adroddiad Pat
Jones a thrafodwyd y sefyllfa yn
eang gan ystyricd effai th

______________ ~ _JCYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN



Stiwdio Agored 2010, ac maent
yn awyddus iawn i glywcd
gennych. Fel rhan 0 gynllun
Helfa Gelf, rnae'r cyhoedd yn
cael eu hannog i ymweld ag
artistiaid wrth eu gwaith yn eu
gweithdai. Dyma gyfle i gael cip
y tu 61 i'r llenni a chyfle hefyd i
sgwrsio gyda'r artistiaid a'r
creffiwyr am eu gwaith
creadigol. Nr cyfan am ddim!

Yn ystod y blynyddoedd
blaenorol gwelwyd rhychwant
eang 0 waith gwe1edol yn
cynnwys peintio a cherflunio,
argraffwai th, serarneg, gwneud
tlysau a nyddu basgedi, cerfio
pren a ffotograffiaeth. Mae hwn
yn gyfle cyffrous i'r cyhoedd
gael gweld sut ac ym mhle y
mae artistiaid yn gweithio a
hefyd i brynu'n uniongyrchol
oddi wrth y gwneuthurwr ei
hun. Yn ogys tal a Stiwdio
Agored bydd arddangosfeydd
yn cael eu cynnal mewn nifer 0
leoliadau ar hyd gogledd
Cymru yn ystod y flwyddyn.
Hefyd mae'r artistiaid yn cael
cyfle i ddatblygu'n broffesivnol
ac 1 fynychu dosbarthi~dau
meistr i arbrofi gyda dulliau
newydd. Dywedodd Gwawr
Roberts, Swyddog Datblygu
Celfyddydau Cymunedol
Cyngor Gwynedd:

IMae'r cynllun Helfa Gelf
cynllun yn [hoi cyfle unigryw i
aelodau'r cyhoedd ymweld a
gweithdai artistiaid. 2009 oedd
y ITO cyntaf i Wynedd gymryd
rhan yn y cynllun, ac roedd y
cyhoedd yn gallu yrnweld a 26 0
weithdai artistiaid ledled
Gwynedd.

'Rydym yn gobeithio y bydd
hyd yn ocd mwy 0 artistiaid vn

"ymuno gyda'r Helfa Gelf vn
2010. Nid yn unig y rnae'n rhoi
cyfle arbennig i'r rheini svdd a
diddordeb mewn celf i- gael
yrnweld a gweithdai artistiaid,
ond mae hefyd yn gyfle gwych
ar gyfer ein hartistiaid lleol i
arddangos a hyrwyddo ell

gwaith.'
Bydd v pumed Stiwdio

Agored ar gy{er artisuaid lleol
yo cael ei gynnCJI tit1yddiau
G..vener i'r gul yn y<;tod lri
phenwyrhnos olaf mis lVletli
2010 mewn owahanol fannau),n
siroedd Gwynetld, l~()n\v~,
Dinby~h a'r Fflint. Call""ch-wnetld c~i~f\Vandr\\'y fvnd ar v
"Y~filn w\yw.hclfi.\15\,:lf.cQ. uk
(CllClwch 9r cnls yn nwr). Y
uyuditlu CtlU '{'1Y 14 Ch)Ytifror
2010.

1\m fwy 0 w~rhotliiLlh lll:U
ffur.£len sa':'s e~vch ':"r wefan ar
wW\v.helfagelf.co. uk neu e-bos(
(jilhin~~ h~lfi1S'lf,"Q.\.lli

Cl1wilio !1m 120 0
A" 'dnrtl~tlal

Ydych chi'n \In o'r nifer fntvr 0
CifLi:;liiiiLl 11elJl, lUY[Yl WYl celf
neu ~efft:'Wyr sydd 'in d~8wydd
bod yn gweithio ,rng ngogJedd
Cymlwr

Mae Helfa Gelf/Art Tr!lil yn
cdrych {lID bobl 0'[ rUlh i
gymryd rhan yn ymgyrch

Beth sydd ar gael yn
Archifdai Gwynedd?

G}'da nifer 0 raglenni teledu
bellach yn amlygu'r diddordeb
mewn olrhain hanes teulu, mae
mwy a mwy 0 bob] yn dangos
diddordeb mewn llunio eu
coeden teulu eu hunain.

Gyda hynny mewn golwg,
mae Gwasanaeth Archifau
Cyngor Gwynedd wedi trefnu
cyfres 0 sesiynau blasu a fydd
yn rhoi arweiniad i bobl am su t
i fynd ati i gychwyn olrhain eu
hachau. Bydd y cyrsiau undydd
yn cael eu harwain gan staff
arbenigol Gwasanaeth Archifau
y Cyngor a fydd yn rhoi
canllawiau ar sut i gychwyn
olrhain hanes eich ieulu. Bydd
cyfle i rheini fydd yn
mynychu'r cyrsiau j edrych ar
wahanol fathau 0 ffynonellau a
thystiolaeth, yn ogystal a
siawns i holi'r archifyddion
gydag unrhyw gwestiynau am y
maes.

Cynhelir cyrsiau 'Olrhain
Hanes Teulu' yn Archifdy
Caernarfon ar y dyddiadau
canlynol: - Cwrs Hanes Teulu
(Cymraeg) undydd ar ddydd
Sadwrn, 16 lonawr 2010 yn
Archifdy Caernarfon am
10.30am. Cwrs Hanes Teulu
(Saesneg) undydd ar ddydd
Llun, 18 lonawr 2010 yn
Archifdy Caernarfon am
lO.30am. Cynhelir cyrsiau blasu
hefyd yn Archifdy Caernarfon -
mae'n gwrs hwylus i'r rheini
sydd heb ddefnyddio'r archifdy
o'r blaen. Bydd y cyrsiau yn
cael eu cynnal ar y dyddiadau
canlynol:- Sesiwn Blasu: Beth
sydd ar gael yn eich archifdy
lIeoI? (Cwrs Cymracg) yn
Archifdy Caernarfon 0 lOam
hyd 12pm ar ddydd Sadwrn, 30
Ionawr 2010. Sesiwn Blasu:
Beth sydd ar gael yn cich
archifdy Ileal? (Cwrs Saesneg)
yn Archifdy Caernarfon a 2pm
byd 4pm ar ddydd Sadwrn, 30
Ionawr 2010. Mae'n
angcnrhcidiol archebu Ile ar
bob un o'r cyrsiau yrna. Os am
archcbu lle ar un o'r cyrsjau a
gynhelir yn 1\rchiftly
Caernarton) cysyltl,-"ch ~
G\VilS9nneth Archif9.l1 GtlJynedd
af (01Z86) 679095, neu e-bo:;t;
Mt'hifinl~n(n ~'.nOOd.go\ruk

Sut i arbed arian ac
arbed yr amgylchedd

Mae Partneriaeth
Amgylcheddol Gwynedd yn
cynnal ei chynhadledd
flynyddol ar y thema 'Sur i
arbed arian ac arbcd yr
amgylchedd' ar nos Fercher, 27
Ionawr 2010 am 6pm yn Ysgol
Eifion Wyn, Porthmadog.
Mae'r gynhadlcdd )'n agorcd i
unrhyw un fynychu ac yn rhad
ac am ddirn.

Bydd y gynhadledd yn
uarparu gwybodactn ar ~U[gall
unrzolion wneud eu rhan i
arbed Yl aJugylcbcdd a
rhwystro new~d h~ns3wdd, san
arbed arian Yf un nf~'d. (elf
QWybodacth hcfyd ar ,>ut ; arbed
cannoec1d ar eich hI] rfvdan, sur
~5)-nhyrchu ) nn! c:ch hun, c;ut
Rall lyrU h\vvtl :clfh~tl aflan
m>\wr :\ 11~.,.verrn ..v)·.

Bydd llun1geth y~~runar R!lel
a eheir eync iCll11ill coed afalau
hnll~. Am fw}t 0 w>,bodncth
ewch iWWW.PlIg\vyncuu.urg lleu
~ 81'chebu lie rron~wch 012Q6
()79())1 neu t!-lJosLio:
rurlnvriu'lllt\nls)1~11eddQl~ e
wynedd .ROv.uk

gwastraff - gan gyrraedd targed
Llywodraeth y Cynulliad ar
gyfer 2010. Bydd y ffigwr yma
yn codi eto pan gyflwynir y
gwasanaeth newydd yn Arfon
ac mae Gwynedd mewn sefyllfa
gref i gyrraedd y nod 0
ailgylchu a chornpostio 52% o'i
gwastraff erbyn 2012/13.

Ychwanegodd y Cynghorydd
Roberts: 'Mac mwy a mwy 0

bobl yn derbyn y ffai th fod
ailddefnyddio ac ailgylchu yn
cwtogi defnydd 0 ynni ac yn
lleihau faint 0 garbon rydym yn
ei ryddhau i'r arngylchedd.'

Am fwy 0 wybodaeth am Y
newidiadau, neu i archebu bocs
glas newydd, ewch i'r wefan
www.gwynedd.gov.uk/
ailgylchu neu cysylltwch a Desg
Gymorth Gwastraff ac
Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar
(01286) 679872 neu
ailgylch u(rf'gwynedd.gov. uk

Cyngor Gwynedd yn
cyflwyno gwasanaeth

newydd iArfon
Bydd gwasanaeth ailgylchu
newydd yn cael ei gyflwyno yn
ardal Arfon 0 Wynedd, gan ei
gwneud yn haws i bawb fyw yn
wyrdd.
o 2S Ionawr yrnlaen bydd y

ffordd mae gwastraff yn cae1 ei
gasglu yn newid gyda Chyngor
Gwynedd yn cyflwyno
gwasanaeth ychwanegol lle gall
pobl anfon gwastraff bwyd a
gardd i gael ei gompostio.

Dyma'r cam olaf yn yr
ymgyrch i wneud trigolion
Gwynedd yn bencampwyr
arngylcheddol. Mae'r
newidiadau eisoes wedi llwyddo
yn Nwyfor a Meirionnydd a
gwelwyd lleihad sylweddol yn
faint 0 wastraff sy'n cael ei
gladdu ers eu cyflwyno.

Wedi i'r newidiadau ddod i
ryrn bydd gwastraff bwyd a
gardd yn mynd yn y bin brown
a bydd gweddill y gwastraff - na
ellir ei ailgylchu - yn mynd i'r
bin gwyrdd neu sachau duo
Bydd y bin gwyrdd yn cael ei
gasgl u un wythnos a'r bin
brown yr wythnos ganlynol.

Bydd pob cart ref yn yr ardal
bellach yn derbyn gwasanaeth
casglu gwastraff i'w ailgylchu
bob wythnos sef y bocs glas.
Gellir rhoi'r eitemau canlynol
yn y bocs: papur a
chylchgronau; cardfwrdd;
poteli a jariau gwydr; caniau
bwyd a diod; poteli plastig;
aerosols; [foil glan; batris ty.

Mae Cyngor Gwynedd wedi
anfon pecyn gwybodaeth i bob
cartref a bydd tculuoedd yn
derbyn bin brown newydd a
chadi cegin fel y gall pobl eu
defnyddio i ddal gwastraff
bwyd.

Dywedodd Uwch Arweinydd
Portffolio Amgylchedd Cyngor
Gwynedd) y Cynghorydd
Gare(h Roberts:

'Mae newid y ffordd rydym
yn ca~gll1 swn~traff 0 garttcfi
Arfon yn gam pWyGig arall lU"Z;
~tIeihau gwgstr9.ff 9. dtozelu'r
t"\mt)yll;hcclcl. RyJw ~'n anno8
Dobl I aac1w~olw~ am y necyn
bWyboduclh i»'UU )ycui \Ii Wlfoll
~ hoh c!lrtref yn yr !l"d!ll. fydd
YII (bIUIO'C 11()'viulUU(lU yl1
II!lwn.'

D) uti Yl l1Ul1 )'YUilLfUff bwyd u
gardd yn cae1 e~ drol yn

gUlnDO~[ a l}'QLl yn cael c1
ddcrnyJJ~() ~ wrlc;th;o 6erd~. }

DgrCl~U ~ l]ec:vnn~u Rl~~er!!ill.
l}y\i~ ll)'ll )'11 w~W'I'w)'lvh ~~n y
bydd (tW!\~t..!\tt kwyd ~ {t!,lt'ddyn
111ynd Yll 01 i'r [ir.

jdrhrn d;wE'dd ](}()O rocdd
cyngor Gwynedd elsoes yn
n:l6}'lchu a chomposl;o 4.00,,{,o'~



•

•

Ddinbyeh i sylw eang.
Cyrhaeddodd Philips rownd
gvn-derfynol Pencarnpwroiaeth
}' Byd (BDC)) gan golli iMartin
Adams a ddaeth vn bencampwr,
Tipyn 0 garnp, ac fe fydd nifer yn
edrych ymlaen i'w gyfarfod yn }'
gynghrair Ileal a sirol.

Yn }I bencampwriaeth byd
arall ym ~\ihalas Alexandra
Ctlillodd \Veb ·ter £60,000 drwy
orffen yn dry·d)'dd. Curodd van
Bamaveld am y sane, \vedi iddo
golli )'n )' ro\vnd bY)'n-dcrfynol i
\\'ir seren ~. gamp, Phil 'The
Po\.ver' Tavlor.•

I"cl 1'11\\V cb \·varae\vr rh!ln-amser n.vyf wrrh fy modd syda
Ta)·lor. D)'rna berffeithydd y
gamn. C;\.vir bencamp\.\'r. 0 gofio
ei record Unll)'goeJ, leg golyn
pam na \veJir ei en\V ar restr3tl
c>·c:tadleuaeth P'Wfb0110lltlcth y
Yl \v}'Lld~' n.

Yn lIeo), pcn,lerf~'Il\Y)~d) lIw:>
durliau CVIll~[ ()'r tytnor.
~.nill~\),dTl\\'$ )'1' Uniblll)'n 0
G\vrnpas v Rwrdd i chwarae~'l'
a;l adran C)·nshr.&ir Cucrnalfon
a'r (~vlchR!JnRyan Williams (V
DCUQl) I;Clll guro ei
\.lJrth\vyn~bvdd 0 dim yr- - .
I I~iSllli),Linn bcri~.

Fe ddaeth yr eira 'leni, a gwelwyd
y bvd chwaraeon bran iawn yn
cau i law! yn llwyr, yn enwedig
ar lefel lleol. Dim gemau, ac yn
waeth, dim gemau ar v teledu.
Fel yr hen ddyddiau fel petai.
Gobeiihio ~. b),dd IJlanrug yn
gallu cipio p\vy'ntiau o'r gemau
me\\'n 11a\\' i ddringo'r tabl.

Olld ,Tn sicr ni fu'r fath dratod~

am hydoedd. Pam fod Benitez )'0
dal mC\Vll :;wydd? Y dy eren
Ferguson yn llai llachar, a
d\'ledion y cl\,'b \'n oechrau• • •
efft!ilhio ar ei dO"lan,,'ad? 0-Dde'r Mfrig, a ~w'r dechnoJeg
yn rhol yr atcb iC\Wll bob tl'O? Pa
Illor gr)10 raIl lIyfuder vw r~lghi
Cymru?

G)'OUllaw ar ran lechIIUleg ,'n
rhe(}11 rh!li l"enderfynladau, rv..yF
o'i blaiJ. On\.1, )'J11 ffi)'d cnl:cd ar
\ leltl ucha1' rhaid iddo tod ~r
gael ar hob acl~l)·l.>u.r.Hi ~llirrlloi

•
Ul1l1,¥r allan meVJD un "'lad ac
nid mcwn B".laJ Qr"ll ~111111id"j)Y
lecll11l)lcR r~l '~nlco' neu
(hotspot' ar guel.

Dr():\ Infflltlll ~lelrll fe {!!ltV~(lm
n; ddau ~~:,",'l'C) rnrcib 11C\\ryl1Ll,
:fr OlJ9l1 (\'r t!6g1edd. 1}ro~ nos
Ja...~ll ,\iarlin rhilip~ 0
Ddolgelillu n Mark Webster 0

EFFAITH YR EI
AR YRNE YDD

Llongyfarchiadau )' rnis yma iSara Burman 0 Lanrug. Hyfforddwr
karate yw Sara ac mae'n rhedeg canolfan ar Stryd Fawr Llanberis.
Yn ddiweddar llwyddodd Sara i gyrraedd lefel y Sed Dan ar gyfer
deiliaid )' belt duo Hi bellach )"" un o hyfforddwyr mwyaf profiadol
y gamp yn y goglcdd. Mae'r gamp )'n ei gwaed, ac mae wedi
ymddiddori yn karate a bocsio cic crs ugain rnlyncdd. Rhaid oedd
meistroli sawl clfen a rhcchneg o'r gamp i gyrraedd y safon. I
gymhlcthu peihau roedd Sara wedi derbyn anaf 1 linyn y gar.
Gobeithio y bydd llwyddiant Sara} n denu mwy 0 gefnogaeth i'r
stiwdio vn Llanbens. Yn sicr mae karate yn datblygu'n hynod•
boblogaidd yrnysg yr ifane. Rhaid disgwyl chwe blynedd yo awr nes
caiff gyfle igcisio am )' 6ed. Dan.

• I---~-
MEReu Y BELT DDU

TYMOR RHEDEG
MYNYDD

Prin bod tymor 2009 wedi
dit wyn iben Dad Y'v tyrnor eJeni
yn ail-gychwyn. Erstalwm,
roedd misoedd y gaeaf ~'Dgolygu
rasys traws-gwlad, a'r rhedwyr
mynydd yn eu defnyddio i
baratoi am y tymor rasio
mynydd a oedd, fel arfer, yn
cychwyn tua canol Ma,..,rth.
Bellach, mae rasys rnynydd yn
cael eu cynnal gydol )r flwyddyn:
mae dros 500 0 rasys wedi eu
cynnwys yng nghalendr rasys
mynydd gwledydd Prydain
eleni.
Felly mae digon 0 ddewis, boed
gartref neu ymhellach i ffwrdd.
Bydd y tymor lIeo} yn cych"~n
af ddydd Sadwrn, 20fed 0
Chwcfror, gyda ras Moelycl, yn
cychwyn 0 fferm/canolfan
amgylcbeddol Moelyci, Lon
Felin Hen ger ·lregarth. Mae'n
bum milltir 0 hyd, gyda bron 1fil
o droedfeddi 0 ddringo j gopa
Moelyci. Gellir cofrestru 09.30 y
bore. gyda'l' ras yn cychwyn am
11,00,
Yn dJlyn, Rllnol Mawrth, b~.dd
Rus Mo\;l Wnion 0 Lanllccllio.
Mae c\\'rs nettJydd \ved; ei
8ynl1un~o elcni, felly, lilac
rhywun yn sicr 0 oorrl'r record!

hrbyn £br~11 b)·dd Y 0) [rvi)
fytllOl \yyrdd nosweithl9.U
Mg,_wt'th yn cych\_"}.n, BYdo I".l~)'~

) 11 rhoi bIll;) lIT rcOcg rnVJlvdu run
y t,t'. cyntaf 1 ru:nrY"'" Rv~dd
YIDheli dro~ ddau ganl 0 redwvr
W~di c~rm1),d rhnn 'F Y lJ) lr~\j)
llynctld, ac IDae'n mynd (\ nMth t

nerth. Mwy 9 fQU,'liOll yn y
miryll nes~l.

Ysgol Brynrefail mewn sawl
camp, ond yn enwedig mewn
pel-droed, pel-fasged ac athletau/
traws gwlad. Braf yw cofnodi
hyn mewn cyfnod hIe mae
chwaraeon cystadleuol rhwng
ysgolion yn ciflannu'n IDrfiym.
Boed i hyn barhau, dan
arwciniad Phil I-Iolland a'i
olynydd, pan ddaw y dydd. Braf
oedd gweld Malcolm Allen yn
talu teyrnged i DIC Pam' am ei
gymorth ac arweiniad. 0 Ysgol
wledig 'faeh' daeth tipyn 0 ser,
o edrych yn 6J bu ystod

diddordebau yn y campau yn
ymcstyn dros " degawd, a daeth
Ilwyddiannau hefyd mewn
campau unigol Eel nofio, golff a
judo/ karate.

Diolch byth mae un elfen yn
ddigyfnewid, a hynny yw'r llu 0
wirfoddolwyr sy'n barod i roi o'u
hamser i drefnu, hyfforddi a
chefnogi sawl clwb ac unigolyn.
Hwy y\v'r ser af ddiwedd y
diwrnod.

Daeth mwy 0 wybodaeth oddi
wrth Geraint George ynglyn a
changen Jacs y Gogledd. Daeth
mwy i'r ail gyfarfod yn y Bedol.
Os oes gennych ddiddordeb
dyma dri dyddiad i ch,vi gofio
amdanynt.
Cyfat'fod Ncsaf: Nos LU.ll,

Chw\;fror Bell CY BedoI) am
7.10Dm.
Dydd Sadwm, Cbwefror ZOed!
lriD i weld Derhy County v

Abertawe. I bicrhau locyn
l1n[onwcl1 elch enw 9t Rhy~
l-krr;!'l (012AQ 6'1 4~O) ~rbYll
~r[tlrfod Gll\Vcfror ~~tl.
N,,~ Lun. Ma'Wrth 11: Cwi~
GhWllleUD yn y .BeLlo I
ffurftwch J;nlQu.

GYUli llaw cafwvd coni 0
~t'thy~l m;s ~"vctt~qt 9 E~\J'r
WyClOfa Y1l Il~m ~drtrcf
J;weddt\r Ab~rLl1WC yn crbyn
Cn/~rnll_I9.1!1ce.

Y JACS YN
GWAHODD

I ddechrau ga'i ddymuno
Blwyddyn, a gobeithio, Degawd
Newydd Dda i ChWL Buasai'n
ddiddorol edrych yn 61 dros y
ddegawd diwethaf. Rwy'n siWr
fod cryn newid wedi bod ym
myd y campau, ac cfallai nifer o'r
hen broblcmau 'yrna 0 nyd'.
Rhai yn gofyn erbyn hyn a oes
gormod 0 dimau pel-droed
mewn ardal mor glos, a bod yr
hufcn yn teneuo. Mae son am y
Caernarfon and District yn
diflannu, a dod yn ail adran i
Gynghrair Gwynedd. Drwy fy
sbectol hersonol 'ddi-duedd'
rwy'n teimlo fy mod wedi hod yn
lwcus i chwarae yn y C and D yn
ystod yr oes aur ar ddiwedd y
60au a dechrau'r 70a'u.

Elfen arall yn sicr yw tyfiant
poblogrwydd rygbi yn y parthau
hyn. Rhaid canmol y nifer
fechan a gadwodd y fflam
ynghyn. Gwelwn erbyn hyn
ffurfio 1404 Gogledd Cymru, ein
tim rhanbarthol. Ni allaf gytuno
a'r peoderfyniad i 'gryfhau' y
garfan drwy fewnforio 10
chwaraewr 0 GaDada. Onid gwell
fuasai cryfhau y garfan gyda'r
chwaraewyr Cymreig ieuanc sy'n
aelodau o'n carfanau
rhanbarthol, ond sy'o eistedd ar
y fainc yn rheolaidd.

Mae rhai pethau'n
ddigyfnewid, ac mae Clwb
Rhedeg Eryri yn dal i 'redeg' ac
yo ymestyn profiadau nifer 0'0
hieuenctid. Mae Ras yr Wyddfa
yr un mor heriol.

Un petb sydd wedi codi calon
yn Ileol fu llwyddiant disgyblion


